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Desenvolupament de la sessió 
 

La presidenta saluda els assistents i dona inici a l’Audiència Pública. 

Recorda a totes les persones que han demanat intervenir que la sessió es grava i es 
retransmet en directe. Assenyala que les persones presents que no desitgen aparèixer 
en imatge ho han de manifestar de manera expressa. Així mateix, recorda que no es 
pot gravar la sessió des dels ordinadors o aparells mòbils sense l’autorització explícita 
de la resta de participants. 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, del 27 de maig de 2021 
 

La presidenta manifesta que, en primer lloc, cal aprovar l’acta de la sessió anterior, 
del 27 de maig de 2021, i comunica que l’esborrany d’aquesta acta es troba al web del 
Districte, conjuntament amb la present convocatòria. A continuació, dona la paraula a 
la senyora Balduque, ha demanat per parlar. 

La senyora Josefa Balduque Astúa comunica que aprova l’acta, però que voldria fer 
uns incisos quan sigui el seu torn de paraula.  

La presidenta informa que l’acta del 27 de maig de 2021 ha estat aprovada. 
 

2. Torn obert de paraules 
 

La presidenta explica la dinàmica de l’Audiència en el format semipresencial: primer 
donaran veu a dues de les persones, veïns i veïnes, que els acompanyen 
presencialment; tot seguit podran intervenir els veïns i veïnes que segueixen la sessió 
en directe, i el darrer bloc seran les preguntes formulades per escrit. Recorda que el 
temps d’intervenció és de tres minuts perquè tothom hi pugui intervenir i el regidor 
pugui respondre, ja que la sessió té una durada màxima de dues hores.  

Dona la paraula en primer lloc a la senyora Josefa Balduque.  

La senyora Josefa Balduque Astúa comunica que intervindrà com a membre de la 
Comissió de Seguiment del Barri de la Font de la Guatlla-Magòria, Districte Sants-
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Montjuïc.  

Primer de tot, felicita la presidenta perquè tant els plenaris com les audiències 
públiques cada dia funcionen millor, pel que fa a l’hora de demanar formulari.  

Tot seguit, manifesta que aprova l’acta de la sessió anterior, perquè tot és correcte. 
Destaca que hi consten una sèrie de temes, com allò del tanatori de Sants, que 
s’haurien de continuar, com també altres problemes que hi ha de les legislatures 
anteriors. 

Afirma que, malgrat que algunes persones s’ho pensin, no dimitirà. Informa que el 20 
de juliol té cita per aportar tota la documentació del senyor Marc Serra com a 
Democràcia Activa: en estar de baixa de paternitat el senyor Lillo, se li portaran al 
senyor Punsoda tots els consells de barri i, en segon lloc, tota la documentació de 
l’Audiència Pública a la presidenta del Districte, senyora Neus Munté, que serà 
transmesa a la seva assessora el 20 de juliol a la plaça de Sant Miquel.  

Tot seguit, indica que vol que consti en acta que ha enviat un correu electrònic a la 
portaveu de Barcelona en Comú, Esther Pérez Sorribas, en relació amb el plenari al 
qual va assistir sense intervenir, perquè va veure coses molt desagradables, i que 
aquest correu també s’ha enviat a totes les forces polítiques de l’Ajuntament de 
Barcelona. Assenyala que tots l’han acceptat menys l’alcaldessa, que li ha estat 
retornat el correu cinc vegades. Comenta que pensava que el regidor era de la 
Tinença de Drets Socials, però que ha constatat que de Drets Socials és la senyora 
Laura Pérez Castaño.  

La senyora Josefa Balduque Astúa remarca que ho ha enviat tot a tothom i, en darrer 
lloc, a la quarta tinenta d’alcaldia Drets Socials, Justícia Global i Feminisme de 
l’Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez Castaño, que ja li ha notificat que l’ha rebut.  

Per acabar, demana tres dimissions: la primera, el regidor del Districte, senyor Marc 
Serra Solé, com a regidor, no com a Democràcia Activa; el vicepresident del Districte, 
senyor Deusedes, del Partit Socialista de Catalunya, i l’assessora de la presidenta.  

La presidenta dona la paraula al senyor Joan Pallarola Balsera. 

La senyora Silvia Fortuny intervé per dir que han donat per fet que tothom sap com 
funciona l’Audiència, però que ella en desconeix el funcionament i voldria fer unes 
premisses.  

La presidenta aclareix que hi ha un ordre d’intervencions presencials, que són les 
persones que s’han inscrit per intervenir, i que ara té la paraula el senyor Pallarola. 

El senyor Joan Pallarola Balsera manifesta que no vol intervenir. 

La presidenta anuncia que seguiran amb les intervencions presencials i dona la 
paraula a la senyora Concepció Pérez Solera.  

La senyora Concepció Pérez Solera comenta que ha rebut la resposta de 
l’Audiència anterior en què se li comunica que a la plaça d’Herenni no hi caben les 
jardineres perquè dificultarien l’entrada de vehicles d’emergència. Aclareix que es 
tracta de jardineres petites, de 45 d’ample per 2 metres de llarg, que han tornat a 
mesurar el lloc i entre les finques i on es col·locarien hi ha més de quatre metres. Per 
tant, considera que es poden posar a la vorera. Demana que reconsiderin aquest 
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tema. Esmenta que ha demanat que li tornin a enviar la resposta, perquè sense voler 
l’ha esborrada. 

Tot seguit, agraeix que s’hagi netejat el carrer Leiva.  

D’altra banda, pregunta què passarà amb els projectes que s’han presentat als 
pressupostos participatius i no han sortit, perquè n’hi ha uns quants, o tots, que eren 
molt importants i necessaris per al veïnat. Per això, demana que aquests projectes, 
siguin del barri que siguin, es puguin fer més endavant.  

Explica que l’Ajuntament ha fet publicitat sobre la importància de comprometre’s en el 
tema de la salut mental. Constata que la salut mental està fatal, que hi ha molta gent 
afectada i que l’estiu, normalment, agreuja l’estat de les persones amb trastorns de 
conducta i de salut mental, que els recursos estan molt disgregats, molt dividits i que 
costa molt que es puguin coordinar i connectar. En aquest sentit, sol·licita que 
l’Ajuntament, amb la col·laboració del veïnat, faci que es coordinin, fins i tot amb 
Justícia, i que aquesta gent estigui emparada, ja que hi ha gent que no es vol medicar, 
com un cas que entraran per registre aquest divendres. 

També comenta que no han rebut resposta sobre un registre que van enviar per treure 
les cadires del carrer Cap de Guaita, que és el carrer que hi ha a l’entrada dels jardins 
Ramon Aramon, perquè a les nits s’hi asseu gent i no deixa dormir. Especifica que el 
grup que realment molesta és el grup de gent gran, tot i que també hi ha un grup de 
nois –que ja n’havien parlat–, i que potser després intervindrà un veí de la zona.       

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

El regidor, en primer lloc, respon a les preguntes de la senyora Conxita Pérez, de 
l’Associació de Veïns d’Hostafrancs. Quant a la plaça Herenni, informa que hi estan 
treballant i creu que, gràcies a la bona actuació del veïnat i a la mediació que s’ha 
promogut des del Districte i a la responsabilitat d’uns i altres, s’ha aconseguit una 
convivència amb uns indicadors molt bons. Evidencia que el context de covid i les 
restriccions també han ajudat a conviure, d’alguna manera. Tot i així, reconeix que 
encara hi ha algunes actuacions puntuals que cal fer. Comenta que, a la darrera 
Audiència, la senyora Pérez havia proposat posar-hi jardineres per evitar que hi 
hagués una zona d’estada davant dels habitatges de planta baixa d’un tram d’aquesta 
plaça. Assenyala que s’ha fet una valoració tècnica per valorar si s’hi podien ubicar 
aquestes jardineres i que ara no pot contradir la valoració tècnica, però que, en tot 
cas, tornarà a demanar que es faci aquesta valoració insistint que la proposta no és 
posar-hi unes jardineres estàndards, sinó unes jardineres més estretes, d’uns trenta o 
quaranta centímetres, que haurien de permetre garantir el pas. Expressa que entén 
que aquesta actuació és important, però tampoc és urgent, perquè actualment els 
estàndards de convivència a plaça Herenni són molt bons.  

Tot seguit, detalla les actuacions que s’hi han fet: la retirada de cotxes mal aparcats, la 
instal·lació de fitons, la millora de la zona de verd, la mediació amb els diferents 
agents, que ha permès tenir ara una bona convivència. 

Sobre els projectes de pressupostos participatius que no han estat acceptats, explica 
que al Districte hi havia 3,6 milions d’euros a repartir en aquests pressupostos 
participatius, que s’han repartit en els quatre projectes que més vots han tingut i un 
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altre projecte més petit que ha arrodonit aquesta xifra. Reconeix que en el cas de 
Sants-Montjuïc han quedat molts bons projectes sense dotació econòmica. Matisa que 
el primer que tots han d’entendre és que els pressupostos participatius eren de 3,6 
milions d’euros i que, per tant, els que han quedat fora no tenen una dotació 
econòmica per part d’aquest programa, cosa que no vol dir que, si són bones idees, 
no es puguin identificar en algun altre programa i es puguin desenvolupar amb un altre 
pressupost i amb un altre calendari.  

A tall d’exemple comenta que s’havien presentat bastants entorns escolars en els 
pressupostos participatius i que, finalment, han guanyat dos: el de Casc Antic i el del 
Poble Sec, els camins dels entorns escolars de les escoles del Bosc i de Tres Pins. 
Anuncia que altres projectes d’entorns escolars que s’han presentat i no han obtingut 
dotació econòmica és possible que es puguin incloure en el pla d’entorns escolars que 
està desenvolupant el Districte i dur-los a terme l’any 2022. 

Exposa que un altre exemple és el cas de l’Escola Jacint Verdaguer, al Poble Sec, 
que havia presentat un projecte molt atractiu per millorar el seu pati escolar, però no 
ha obtingut prou suport per a la seva acceptació, des del Districte els han posat en 
contacte amb el Consorci d’Educació i, fa una setmana, van saber que el projecte ha 
estat acceptat dintre del Programa de patis del Consorci d’Educació. 

En resum, manifesta que, en aquest tema, el que hauran de fer és aquesta cirurgia 
d’anar projecte per projecte per veure com aquells projectes més bons i que tenen 
més opcions de poder-se finançar es poden finançar mitjançant altres programes 
diversos. I es compromet, a partir del mes de setembre, a poder convocar tots els 
promotors, tant els que han estat seleccionats com els que no, per parlar i explorar 
vies de finançament per als que han quedat fora dels pressupostos participatius.  

Pel que fa a salut mental, coincideix amb l’anàlisi que ha fet la senyora Pérez i 
considera que la gran pandèmia que ve ara, a banda de la pròpiament sanitària del 
virus, és la de la salut mental, que ja fa molt temps que ho estan advertint. Explica que 
Barcelona, malgrat no tenir competències específicament o tenir-les compartides en el 
marc del Consorci de Salut, està desenvolupant una política pública de salut mental, 
fins i tot quan encara no hi havia cap administració que tingués una estratègia a 
aquest efecte, que té un pla de salut mental en el qual tenen un paper actiu des dels 
districtes i que s’han desplegat diferents serveis gratuïts d’atenció psicològica per a 
diferents col·lectius. Constata que saben que els problemes de salut mental estan molt 
vinculats, sobretot en joves, a aquest còctel de circumstàncies del confinament, de les 
dificultats quant a les expectatives laborals, la dificultat d’emancipació, etcètera, que 
acaba afectant la salut. Destaca que tenen el programa «Konsulta’m», que en el cas 
del Districte hi ha l’espai Química obert a tots els joves que vulguin fer-ne ús. Admet 
que segurament tot això no és suficient, que els recursos són insuficients per poder 
oferir una bona resposta i que cal fer un salt i que el mateix sistema de salut integri la 
salut mental amb recursos públics a través de la Seguretat Social.      

Finalment, comunica que anoten aquest problema que hi ha amb aquests grups que 
s’instal·len al voltant del carrer de Cap de Guaita, que en són conscients, que 
coneixen la zona i que hi han intervingut diverses vegades. Creu que la solució 
segurament no és treure els bancs, sinó dur a terme estratègies de prevenció. Diu a la 
senyora Pérez de parlar-ho bilateralment per trobar l’equilibri entre que les persones 
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puguin utilitzar l’espai públic i els veïns puguin descansar, atès que el descans també 
influeix en la salut mental. 

La presidenta li agraeix la intervenció i dona la paraula a la senyora Silvia Fortuny. 

La senyora Silvia Fortuny comenta que és la primera vegada que ve a l’Audiència 
Pública i que vol tractar d’una sèrie de qüestions genèriques i una de més concreta.  

Exposa que, ara que han obert els carrers els caps de setmana, que mentre han estat 
tancats algunes zones, com ara Badal, que és on viu ella, s’han quedat literalment 
sense transport, el 52 no funciona i el D20 funciona sí i no, un autobús passa per la 
carretera de Sants, un altre no passa per la carretera i para a la plaça d’Espanya. I 
demana que ho solucionin perquè hi ha moltes persones que els caps de setmana 
potser treballen. 

Comenta que un altre tema seria el de les curses, que ara no n’hi ha pel tema de la 
covid, però que, quan hi havia curses atlètiques, totes havien de passar per la plaça 
d’Espanya i pregunta si no hi ha més llocs a Barcelona, perquè, si tallen plaça 
d’Espanya, cinc barris queden incomunicats: Sants, Montjuïc, la Marina, el Poble Sec i 
l’Esquerra de l’Eixample. Suggereix que també es poden fer des del passeig de Gràcia 
fins a l’altre costat, la rambla Prim, o la Via Augusta, General Mitre... 

Denuncia que Sants està molt brut i fa pudor. 

Finalment, comunica que a Badal, a la cruïlla entre els carrers Casteràs i Begur, hi ha 
una colònia de coloms i que no hi ha manera que l’Ajuntament en prengui nota, i els 
veïns han hagut de posar aïllants. Remarca que ha escrit diverses vegades a 
l’Ajuntament per expressar-ho i sempre és el mateix: li envien una carta, els contesta i 
li tornen a enviar la mateixa carta, que és una carta totalment absurda que només diu 
que no els donin menjar, quan és evident que els veïns no els donen menjar, però 
tampoc els poden emmetzinar perquè això està penat.  

La presidenta li agraeix la intervenció i demana si hi ha cap intervenció telemàtica. 

L’Assessora de la Gerència informa que ha demanat la paraula el senyor Alejandro 
Moreno. 

El senyor Alejandro Moreno pregunta si els centres cívics tenen cuina; comenta que, 
si en tenen, tampoc es poden fer activitats de cuina, potser per la pandèmia. Creu que 
l’espai de cuina del mercat de Sants no està gaire obert als veïns i a les entitats, 
perquè el 2019 va intentar fer-hi una activitat i no ho va aconseguir. D’altra banda, 
pregunta si tenen pensat fer una ràdio veïnal o pública o donar als centres cívics eines 
perquè els veïns i les entitats puguin fer ràdio i aprendre a fer ràdio. Assenyala que ja 
ho ha intentat amb tres de les ràdios que hi ha al districte i que no ha estat viable.  

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor, en relació amb la qüestió que ha plantejat la senyora Fortuny sobre el 
transport públic el cap de setmana, admet que és veritat que l’«Obrim carrers» té una 
afectació en el transport públic el cap de setmana, especialment en la xarxa de busos. 
Recorda que la resta de la setmana la xarxa de busos funciona normalment. Informa 
que l’«Obrim carrers» no funciona durant l’estiu –des del cap de setmana passat–, 
perquè fa molta calor per passejar durant el dia i per facilitar que els veïns puguin 
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agafar l’autobús que porta fins a la platja, per exemple. Quant al D20, comenta que 
aquest primer cap de setmana el restabliment de les línies de busos potser no ha 
funcionat de la forma prevista i que demanarà més informació a TMB, perquè la 
previsió era que el servei funcionés amb normalitat, que creu que és el que ha passat, 
ja que no li ha arribat cap incidència, tot i que és possible que hi hagi hagut algun tipus 
d’incidència.  

La senyora Silvia Fortuny fa palès que ha parlat amb TMB i que li han comunicat 
que la línia 52 no està operativa, perquè la carretera està tancada els caps de 
setmana. I reitera que el D20 no funciona completament: un arriba a la plaça 
d’Espanya, l’altre entra a la carretera de Sants.  

El regidor diu que el que ha entès de la primera intervenció és que no funcionava el 
52 i que el D20 no estava funcionant amb normalitat, i que ho comprovaran i li faran 
arribar la informació per escrit.  

La gerenta explica que el D20, en període d’estiu, augmenta la freqüència i, 
efectivament, té un autobús amb un recorregut i un altre amb un altre. Sobre el 52 diu 
que demanaran informació. 

El regidor diu a la senyora Fortuny que, si després els vol deixar el detall del dia que 
ha passat això, miraran si es tracta d’una incidència puntual o de què es tracta.  

Pel que fa a la reflexió sobre la ubicació de les curses atlètiques i les activitats 
esportives a l’espai públic i com impacten en la circulació, reconeix que cada vegada 
hi ha més activitat esportiva a Barcelona, més demanda, més gent que fa esport, més 
clubs i empreses que volen promoure aquest tipus d’activitats i fa palès que des del 
Districte fan una feina molt important de contenció, ja que només autoritzen el 5% o el 
10% de les propostes que els arriben, que n’envien moltes a altres districtes, perquè 
són conscients que aquestes activitats, malgrat que hi participen molts veïns i veïnes, 
poden generar molèsties en el normal funcionament de la mobilitat i del dia a dia dels 
barris. Exposa que, certament, tota la zona de Paral·lel, plaça d’Espanya, Maria 
Cristina és una zona habitual per la seva amplada i perquè els equips de Guàrdia 
Urbana i de Protecció Civil que han de desplaçar-se a aquests esdeveniments ja la 
tenen molt coneguda i fins i tot es podria dir que la mecànica i la rutina està molt 
treballada, cosa que permet treballar amb molta eficàcia, però que, sent coneixedors 
d’aquestes queixes que els arriben de veïns de Sants i Badal i també de veïns de la 
Font de la Guatlla o del Poble Sec, han fet una feina per reduir els grans 
esdeveniments en aquesta zona. Com a dada, indica que els últims tres o quatre 
anys, abans de la pandèmia, s’havien reduït un 30% aquests grans esdeveniments a 
la zona de Maria Cristina, plaça d’Espanya cap a Montjuïc. És per això que opina que 
van en la bona direcció d’anar reduint, regulant i dispersant cap a altres punts de la 
ciutat, que també haurien d’acollir de forma normalitzada no només aquest tipus 
d’activitats esportives, sinó també grans esdeveniments, perquè en aquesta zona 
també tenen l’impacte de tota l’activitat firal. Per acabar, comunica que en prenen nota 
i que segueixen treballant en aquesta línia. 

Pel que fa a la queixa sobre la neteja de tot el barri, creu que no és així i que aquest 
tipus de queixa genèrica els dificulten poder-ho treballar, que seria més fàcil si 
s’identifiqués una zona concreta, un carrer, una plaça, etcètera. Informa que, 
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actualment, estan finalitzant un nou contracte de neteja. Explica que la neteja de la 
ciutat la fa una empresa de neteja que es contracta amb els impostos que paguen 
entre tots, que és un dels contractes més grans que hi ha i que, per la seva 
envergadura i la seva complexitat, és un contracte que dura molts anys. Detalla que el 
contracte que hi ha ara en funcionament no ha estat fet ni definit per l’actual equip de 
govern, sinó que ve d’un parell de mandats anteriors. Puntualitza que aquest contracte 
s’està esgotant i que ara han aprovat el nou contracte que entrarà a funcionar, depèn 
dels districtes, entre finals del 2021 i principis del 2022. Especifica que es passarà 
d’un contracte de neteja de 220.000 milions d’euros a un de 330.000 milions d’euros, 
cosa que significa un salt qualitatiu molt important que els permetrà també tenir 220 
treballadors més a l’espai públic, introduir tecnologia amb vehicles elèctrics, per 
exemple, per reduir el tema del soroll dels camions, que és una queixa habitual. 
Remarca que agraeixen quan aquest tipus de crítiques són més concretes.  

En relació amb el tema dels coloms, explica que el departament que es dedica a 
aquestes qüestions ha determinat que, normalment, aquestes zones on hi ha més 
coloms és perquè hi ha alimentadors de coloms. Aclareix que segurament la resposta 
que li han donat apunta cap aquí, en el sentit d’identificar si en aquesta zona, en 
aquest carrer, hi ha algun veí o veïna alimentador de coloms per tal de poder-lo 
advertir i intentar que deixi de fer-ho. Agrairia que si en aquesta zona identifiquen que 
hi ha una població descontrolada de coloms els ho adverteixin perquè ho puguin 
treballar tant en l’àmbit d’educació i de prevenció com també, si cal, amb Guàrdia 
Urbana, ja que s’ha identificat que aquesta és una de les causes principals d’aquesta 
presència desmesurada de coloms.  

Pel que fa a les preguntes del senyor Alejandro Moreno, el regidor comenta que 
aquestes preguntes tenen a veure més amb el funcionament d’entitats que no pas de 
l’Ajuntament. Sobre el tema de la ràdio veïnal pública als centres cívics, que no sap si 
es tracta concretament de La Lleialtat Santsenca, que és on el senyor Moreno té més 
activitat, considera que s’ha de plantejar en els òrgans de governança dels mateixos 
equipaments. Manifesta que cal tenir en compte que al districte de Sants i al barri en 
concret hi ha moltes ràdios comunitàries, com ara Sants 3 Ràdio, Ràdio Hostafrancs, 
l’Ona de Sants, etcètera, tot i que no vol dir que no hi càpiga una altra ràdio. Insisteix 
que és una qüestió que ha de sortir del mateix teixit associatiu i, si és així, hi hauran 
de posar els recursos necessaris perquè es pugui tirar endavant aquest tipus de 
projectes.  

Quant a la qüestió sobre el funcionament de la cuina del mercat de Sants, explica que 
en la darrera rehabilitació d’aquest mercat es va crear, a dalt de tot del mercat, una 
cuina fantàstica, oberta a diferents projectes comunitaris, però que pertany a les 
instal·lacions del mercat i que és gestionada per voluntaris d’aquest mercat. Comenta 
que el Districte en col·laboració amb la direcció del mercat han pogut fer programes 
amb escoles, per exemple, que fan l’activitat d’anar a comprar al mercat de Sants i 
cuinar una recepta a la mateixa cuina del mercat. En tot cas, apunta que si hi ha una 
proposta concreta relacionada amb els valors i la funció del mercat i que sigui ben 
rebuda per l’actual equip del mercat de Sants, evidentment, el Districte farà costat a 
aquesta proposta. Reitera que és una qüestió que depèn d’aquest mercat. 

La presidenta agraeix la intervenció del regidor. Comunica que ara faran el bloc de 
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preguntes per escrit i dona la paraula al secretari perquè en faci lectura.    

El secretari en primer lloc, diu que un ciutadà que facilita l’adreça de correu electrònic 
i s’identifica com a Carles pregunta quan començaran les obres del carril bici de la 
Gran Via entre la plaça d’Espanya i la plaça Cerdà per treure’l de la vorera i com serà 
aquest carril bici. 

En segon lloc, indica que la senyora Anna Maria Cutillas Romero pregunta per què 
s’ha deixat de fer l’«Obrim carrers» a l’estiu a Sants i quan es reprendrà. 

En tercer lloc, explica que dos ciutadans, la senyora Cristina Terrón i el senyor 
Alexandre Garrido, han fet pràcticament la mateixa pregunta i, per tant, les uneixen en 
una única pregunta. Exposa que aquests ciutadans consideren que la zona dels 
carrers Torns, Bassegoda, Bonsoms i Ventura Plaja està molt descuidada i sense cap 
zona verda, que el carrer Bassegoda, que és un carrer estret, és com una autopista 
cap a l’Hospitalet, que les voreres no estan adaptades per a les persones amb 
mobilitat reduïda ni per anar amb cotxets. També demanen millorar la neteja i que hi 
hagi una àrea de gossos i expressen que els veïns d’aquesta zona se senten oblidats. 

El regidor informa que respondrà aquestes preguntes que s’han formulat per escrit a 
través de la plataforma Decidim Barcelona. 

En relació amb la pregunta sobre el carril bici de la Gran Via, comunica que el 29 de 
juliol es crearà la taula d’impuls del projecte en la qual es convocarà tots els actors 
interessats i s’exposarà el calendari d’execució de l’obra, el disseny tècnic d’aquest 
carril bici, que permetrà passar el carril bici de la vorera a un carril bici al lateral de la 
calçada, i el detall de les afectacions d’aquest carril bici. 

A la pregunta de per què s’ha deixat de fer l’«Obrim carrers» a l’estiu a Sants i quan 
es reprendrà, respon que s’ha deixat de fer, com també s’ha deixat de fer a Gràcia, 
perquè amb la calor els veïns no tenen tantes ganes de sortir a passejar durant el dia, 
sinó que prefereixen sortir a la nit i anar a la platja. Comunica que està previst que es 
reprenguin el primer cap de setmana de setembre.  

Quant a la pregunta sobre la zona dels carrers Torns, Bassegoda, Bonsoms, Ventura 
Plaja, que es demana que hi hagi més verd i que s’hi faci una mica de millora urbana, 
exposa que la senyora Terrón no és la primera vegada que planteja aquesta qüestió i 
ja se li ha dit que, certament, és una zona en què s’ha de fer una millora urbana i se la 
va animar i acompanyar perquè presentés un projecte als pressupostos participatius, 
però finalment no es va fer aquest projecte, cosa que no vol dir que no s’hagi de 
treballar en aquesta zona. Tanmateix, fa palès que tenen un districte i uns barris amb 
un dèficit històric d’inversió i de millora urbana, que hi ha unes zones amb problemes 
greus de voreres i de seguretat viària i que, per tant, han de veure quines són les 
zones prioritàries. Informa que aquesta zona està dins de l’auditoria que han fet 
d’espai públic, però a curt termini no hi ha cap intervenció prevista, tot i que pot ser 
que en uns mesos o en uns anys es pugui fer la intervenció que es mereix aquesta 
zona. 

El secretari comunica que el senyor Xavier Silvestre indica que el carrer Joan Güell 
es va urbanitzar fa pocs anys, però que hi manquen els arbres i que considera que els 
fanals no es van situar on pertocava, i pregunta quan es plantaran els arbres. 
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Exposa que el ciutadà o ciutadana amb les sigles MPV pregunta quan s’arreglaran els 
carrers de Sancho Marraco i La Palma al barri del Poble Sec, ja que considera que 
estan molt deixats i que fa dècades que no s’han millorat i que, com que són carrers 
petits, la despesa d’arranjament seria baixa; apunta que també caldria millorar la 
neteja.     

Indica que el ciutadà o ciutadana identificat amb les sigles dhdlc planteja dues 
preguntes: primera, si es farà un parc infantil nou al barri de la Font de la Guatlla, al 
sector que hi ha a tocar la plaça d’Espanya, que fa anys que es reclama i es va 
presentar un projecte als pressupostos participatius, però, com que és un barri amb 
poca població, no ha sortit escollit; segona, sobre la restauració de la paret mitgera 
situada a l’antic restaurant La Pèrgola. 

Per acabar, manifesta que el ciutadà que s’identifica com a Pedro i que ha facilitat una 
adreça de correu electrònic, veí del carrer de la Mare de Déu del Port, entre els 
carrers d’Alts Forns i Foneria, es queixa de la degradació de la zona a causa de 
l’incivisme i la manca de neteja per part de l’Ajuntament, demana que es posi un 
contenidor més de brossa de rebuig i un altre d’orgànica, reclama més presència 
d’agents de proximitat que posin multes o cridin l’atenció als incívics i, finalment, 
demana la prohibició de jugar a pilota als jardins de la Mediterrània i que no es retirin 
les tanques, perquè, si no, es destrossen les plantes. 

El regidor, en resposta a la primera pregunta, informa que al carrer Joan Güell es va 
fer una intervenció fa poc de millora del paviment, d’instal·lació d’un carril bici, que al 
principi, com totes les intervencions, va generar molts dubtes, però que realment 
aquest carrer ha quedat molt bé, hi ha hagut una pacificació relativa i s’ha guanyat 
vorera per als vianants i s’ha millorat el transport sostenible. Reconeix que la plantació 
d’arbres s’ha endarrerit més del previst, però els han informat que la previsió és que 
els arbres que falten per plantar es puguin plantar en la campanya de plantació 2021-
2022, que s’inicia l’octubre del 2021 i finalitza el març del 2022. Comenta que tot el 
tema de la plantació d’arbres és un tema que, a vegades, des del punt de vista d’un 
veí qualsevol, no s’entén com pot ser que un escocell estigui buit durant tant de 
temps, però que cal tenir en compte que la naturalesa té els seus cicles i que, en 
funció de l’espècie d’arbre, s’ha de plantar en una determinada època, que d’això 
s’encarreguen els professionals de Parcs i Jardins. 

Quant a la pregunta sobre la zona dels carrers Sancho Marraco i La Palma, al barri del 
Poble Sec, fa palès que són uns carrers estrets poc coneguts i que entre aquests 
carrers hi ha unes escaletes i queda com una zona de cul-de-sac i que, a vegades, 
poden entrar-hi cotxes buscant aparcament i pot haver-hi una mica de problemes 
vinculats a l’aparcament, tot i que és una zona molt tranquil·la. Notifica que valoraran 
aquesta qüestió de l’aparcament i que és una zona en què tindria sentit intervenir, 
pacificar aquest cul-de-sac i convertir-lo en una placeta, però que ara mateix aquesta 
intervenció no és prioritària. Quant a la neteja, comunica que en prenen nota i ho 
traslladaran al Departament de Neteja i demanaran que es reforci aquesta zona. 
Comenta que en aquests espais petits no poden entrar els vehicles grans i potser la 
neteja no és l’esperada, i també que el fet que sigui un carreró fa que hi hagi més 
orina a l’espai públic, de gossos i de persones vinculat a l’oci nocturn. 

En relació amb les preguntes del veí de Font de la Guatlla, assenyala que és cert que 
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hi ha una demanda de poder millorar el parc infantil del Turó de la Font de la Guatlla i 
que la voluntat és, juntament amb el veïnat i les entitats del barri, poder fer una 
millorar d’aquest parc, que té alguns problemes d’accessibilitat i de manteniment, i el 
compromís és fer-ho al llarg d’aquest mandat. Puntualitza que, més que dissenyar un 
parc nou, el que cal és dignificar l’existent i en aquest sentit són les converses que 
mantenen amb els veïns del barri. Respecte de la paret mitgera de La Pèrgola, entre 
el CaixaForum i la Fira, explica que és una paret municipal de la Fira i que és veritat 
que ha quedat una paret una mica lletja en una zona per la qual passa molta gent i 
que hi ha alguna proposta de fer-hi alguna intervenció. Detalla que el mandat passat 
s’havia treballat la possibilitat de poder-hi instal·lar un jardí vertical o alguna cosa 
semblant, i considera que val la pena reprendre aquest projecte, sempre subjecte a la 
dotació pressupostària corresponent, amb una intervenció a través de verd o d’art 
urbà. 

Finalment, respon al senyor Pedro del barri de la Marina que en aquest barri han 
començat una experiència, una prova pilot, que creu que pot ser molt interessant 
sobre el tema de neteja, que a altres barris està funcionant molt bé, que és la de crear 
una taula tècnica de seguiment de neteja amb els responsables i coordinadors del 
servei de neteja i els veïns per repassar els itineraris dels serveis de neteja i intentar 
definir amb els veïns on s’ha de fer més incidència, on s’ha de canviar el tipus 
d’intervenció, on s’ha de fer aigualeig i on no, en quins horaris es pot entrar, etcètera. 
Informa que ahir mateix va haver-hi una reunió entre els serveis de neteja i els veïns 
per engegar aquesta taula. Considera que aquestes qüestions es poden tractar en 
aquesta taula. Notifica que ara mateix, fins que no tinguin el nou contracte, no poden 
incrementar recursos i que, amb el nou contracte, l’increment de recursos de personal, 
en el cas de la Marina, serà a principis del 2022. Planteja que, de moment, el que 
poden fer és analitzar com poden utilitzar els recursos existents de la manera més 
eficient possible per resoldre els problemes puntuals de neteja, amb un canvi de circuit 
o amb un canvi de tècniques.  

La presidenta agraeix la intervenció del regidor, anuncia que no hi ha més preguntes 
per escrit i demana si hi ha cap petició d’intervenció en directe. 

L’Assessora de la Gerència informa que no hi ha cap altra petició d’intervenció en 
directe. 

La presidenta diu que han arribat al final de la sessió i agraeix la participació de 
tothom, tant de qui hi ha participat presencialment com els qui ho han fet a través 
d’altres mitjans. També dona les gràcies a les persones que fan possible que es pugui 
celebrar aquesta Audiència Pública, encara en aquest format híbrid. 

 

Com que no hi ha altres assumptes a tractar, aixeca la sessió a les 18.55 hores. 

 


