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Identificació de la sessió 
Núm. 4 
Data: 14 d’octubre de 2021 
Caràcter: ordinari 
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Lloc: Sala d’Actes de la seu del Districte i plataforma digital 
 
Assistents 
 
Presidenta del Consell 
Il·lma. Sra. Neus Munté i Fernández 
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Il·lm. Sr. Marc Serra Solé  
 
Consellers i conselleres membres de la Mesa 
Sra. Marina Berruezo Palencia (GMBComú) 
Sra. Esther Pérez Sorribas (GMBComú) 
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Sra. Aida Guillén Lanzarote 
 
Secretari de la Mesa 
Sr. Juan Carlos Parejo Perogil 
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Sr. Josep Joaquim Pérez Calvo (GMERC) 
Sra. Lourdes Vidrier Torralba (GMERC)  
Sr. Antonio Lázaro Martínez Carmona (GMERC) 
Sr. Saoka Kingolo Luzolo (GMERC) 
Sra. Ling Ling Masferrer Lletjós (GMERC) 
Sra. Neus del Pilar de Haro Jarque (GMJxCat) 
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Estructura executiva del Districte 
Sra. Lourdes Zorraquino Rico, directora de Serveis Generals 
Sra. Maria Rengel Vilches, directora de Serveis a les Persones i al Territori  
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La presidenta dona inici a l’Audiència Pública.  

Celebra que les condicions sanitàries permetin ja l’assistència de veïns i veïnes a la sessió.  

Recorda a totes les persones que han demanat d’intervenir que la sessió es grava i es 
retransmet en directe i que, per tant, les que no desitgin aparèixer en imatge ho han de 
manifestar de manera expressa. Recorda també que no poden gravar la sessió amb ordinadors 
o aparells mòbils sense l’autorització explícita de la resta de participants.  

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, del 13 de juliol de 2021 

La presidenta diu que en primer lloc cal aprovar l’acta de la sessió anterior, del 13 de juliol de 
2021, que l’esborrany està disponible a la web del districte i que tothom l’ha poguda consultar.  

 

La senyora Josefa Balduque Astúa demana que l’acta estigui disponible amb més antelació, 
per poder-la mirar amb calma. Reconeix que la seva part és correcta, però que ella hauria de 
sortir-hi com a membre de la Comissió de Seguiment del barri de la Font de la Guatlla - 
Magòria. Diu que a tot arreu on va hi va com a membre d’aquesta comissió. Demana que s’hi 
faci una modificació, perquè ella va portar la documentació de què es parla al senyor González 
Val, actual regidor de l’Eixample, i no al regidor del Districte, com diu l’acta. Anuncia que com 
que no pot portar documentació a l’Audiència, el 19 d’octubre ja portarà a la plaça de Sant 
Miquel la que té pendent de lliurar.  

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

 
2. Torn obert de paraules 

La presidenta explica que donarà la paraula en blocs de quatre persones, per un màxim de 
tres minuts, que llavors respondrà el regidor, i després faran un bloc amb les persones que han 
formulat preguntes per escrit, que llegirà el secretari i respondrà tot seguit el regidor.  

El senyor Pablo Gallego Zayas es presenta com a veí de la Marina del Port, concretament del 
barri de Sant Cristòfol. Expressa que va enviar un escrit, amb referència a l’acta de la darrera 
sessió, en què es queixava que en la zona delimitada pels carrers Energia, Alumini, Bronze i 
Alts Forns l’asfalt està molt deteriorat, perquè fa més de quaranta anys que no es toca. 
Demana que hi passin un dia, o almenys els guàrdies, i que hi facin fotos, perquè els donen 
receptes però no  diuen res de la calçada. Assegura que és perillós, perquè hi ha molts nens i 
molta gent gran al barri i només per travessar el carrer ja corren perill. Recorda que ja ho va dir 
a l’anterior sessió, per escrit, i que la van comentar, però vol fer-hi èmfasi perquè li sembla un 
tema delicat i no s’hi fa res. Reconeix que s’hi ha fet un pavelló d’esports, el camp de l’Energia i 
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altres coses, però que aquestes qüestions que pertanyen al més intrínsec del barri s’han deixat 
de banda. Demana algun tipus d’actuació que no sigui tapar forats, com ja van comentar a 
l’última reunió, sinó una intervenció total de calçades, voreres i vorades. Insisteix que hi ha 
perill. Ironitza amb el fet que es pintin les zones verdes perquè la gent pagui, i que per fer això 
no els ve d’aquí que el quitrà no estigui en bon estat o que sigui un camí de fang.  

La presidenta dona la paraula a la senyora Alicia Bernadas, que no hi és present a la Sala. 

La senyora Josefa Balduque Astúa comença reconeixent que de mica en mica el Districte va 
funcionant, i creu que si tots hi posessin una mica més, aniria millor. Recorda el que ha dit 
abans de l’acta i de la cita del 19 d’octubre per aportar documents. Fa referència a un burofax 
que ha enviat a la presidenta de JxCat, del qual ja té certificació de recepció, i a un altre que ha 
enviat al senyor Maragall, que diu que no va donar suport a l’alcaldessa però que ha aprovat 
els pressupostos, cosa de la qual se li demanaran responsabilitats –diu que d’aquest no té la 
certificació–. Afegeix que demà n’enviarà un altre al Partit Socialista, a la Primera Tinença 
d’Alcaldia –al qual també se li demanaran responsabilitats–, i un altre a la Cinquena Tinença, al 
senyor Batlle, de Junts Avancem. Els recorda els incidents que van passar a la plaça 
d’Espanya, a l’entrada de la línia 5 del metro, el matí de dissabte de les festes de la Creu 
Coberta. Potser li retrauran a ella que és a tot arreu, però en aquest cas és la seva filla, que 
cada dissabte va a treballar a una empresa de la Meridiana i, com que el dissabte només està 
oberta la boca de la línia 5, ha d’entrar per allà. Es queixa que no hi havia ni Guàrdia Urbana, ni 
Mossos, ni seguretat, i que l’altre dia va haver de sortir i agafar un taxi que li va costar vint 
euros. Assegura que els pot pagar i pregunta el motiu que només estigui oberta aquesta 
entrada. 

Afegeix que hi ha dos correus a Ciudadanos i als altres. Es queixa que no la respectin. Llegeix 
una notícia d’El Periódico que fa referència a la presidenta i l’avisa que, si és veritat el que 
diuen, tal com la va advertir al setembre, haurà de dimitir, igual com ha demanat la dimissió 
d’altres. 

La senyora Noemí Carmina explica que dilluns comença el període del seu desnonament, que 
té data oberta, la qual cosa, segons que denuncia, és il·legal. Pensa que Serveis Socials no ha 
actuat bé en el seu cas, perquè no ha presentat cap informe des del mes de març que doni fe 
de la seva vulnerabilitat extrema, perquè té un 87% de discapacitat i un nivell II de 
dependència. Afegeix que les seves filles també tenen discapacitat, sobretot la petita, que diu 
que és la que més la preocupa perquè té un TDH, els canvis l’afecten molt i té molta dificultat 
en el dia a dia. Explica que aquesta filla té una escolarització adaptada. Presenta la Boira, la 
seva gossa d’assistència, que l’acompanya sempre i que està ensinistrada per despertar-la si 
s’ofega a les nits, per ajudar-la a entrar i sortir de la dutxa, per portar-li els medicaments i per 
donar senyals d’emergència si cal. Denuncia que la volen portar a la gossera i que ella no pot 
anar pel carrer sense la gossa. Es lamenta que no pot canviar de barri perquè ella no sabria 
com fer-s’ho i perquè la seva filla no pot canviar d’escola. Exposa que l’alternativa que li donen 
de reallotjament és una habitació per a quatre persones al carrer Balmes –que ironitza que no 
és a Sants precisament–, i que ella no pot estar en una habitació per a quatre persones perquè, 
pel problema respiratori que té, ha de fer servir cada vuit hores una màquina que fa molt de 
soroll, i a més el seu company utilitza també una màquina per respirar, igualment sorollosa, a 
causa de les apnees que té a la nit. Reclama que la filla petita ha de descansar i que la gran 
estudia i treballa. Conclou que no poden estar en una mateixa habitació, i encara menys sense 
cuina. Agrega que ella demà al matí s’ha de punxar una quimioteràpia autoimmune, que farà 
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que durant uns quants dies estigui amb vòmits, diarrees, desmais, tensió molt baixa, de manera 
que serà incapaç d’aixecar-se. 

Reclama que s’aturi el desnonament fins que Serveis Socials trobi alguna cosa adequada a les 
seves necessitats, que són que la gossa hi pugui anar, que tingui una cuina i un bany –no per 
gaudir-los, precisa, sinó perquè li fan falta– i que sigui al barri –torna a precisar: no al Districte, 
sinó al barri, per poder anar a recollir la seva filla–. Creu que no és un caprici ni una cosa que 
vulgui perquè sí. Assegura que Serveis Socials l’ha amenaçada que li trauran la treballadora 
familiar que tenen al matí, i detalla que la TF li dona les medecines, li fa el control mèdic, fa la 
rutina del dematí amb la nena i se l’emporta a l’escola. Pensa que si li prenen la TF, amb la 
qual la nena té confiança, per a ella pot ser un trastorn molt gran. Al·lega que ha aportat 
informes del psicòleg, del psicopedagog, del logopeda, informes escolars, de Cal Muns i altres, 
i que necessita quedar-se al barri no només per ella, sinó per poder atendre la nena.  

Recorda que l’informe de vulnerabilitat el van fer fa molt de temps i que no l’han actualitzat, tot i 
que ella ho ha demanat i tenen tots els informes de les seves filles. 

El regidor es felicita d’haver pogut recuperar, almenys parcialment, la presencialitat de les 
audiències i pensa que és un bon senyal que fa pensar en una millora de la situació sanitària. 
Diu que respondrà les intervencions per l’ordre en què s’han produït. 

Al senyor Gallego li assegura que el Districte té el compromís de continuar fent l’arranjament de 
la zona que ha esmentat, però que ara no tenen prevista la reurbanització total d’aquests 
carrers, atès que treballen en altres carrers del mateix barri, encara que sigui a l’altra punta: al 
carrer Foneria, tocant al Polvorí, on s’estan fent voreres noves i s’està urbanitzant de nou i 
ampliant l’espai per a vianants. Exposa també que a prop de Sant Cristòfol, però a la part de la 
Marina del Port Vermell, han començat o estan a punt de començar unes obres per fer la plaça 
de Falset nova, al mig del barri Eduard Aunós, i recorda que durant el mandat passat van fer la 
reurbanització de la plaça del Moviment Obrer, on es va posar un skate park en un lloc que 
estava en molt mal estat i que ara utilitzen joves de la Marina i de tota la ciutat. Diu que també 
van urbanitzar els jardins de la Mediterrània, un interior d’illa deixat i degradat que es va 
reconvertir gràcies al Pla de barris en un espai de jocs infantils i de verd.  

Conclou, doncs, que a poc a poc els diversos dèficits del barri de la Marina es van revertint. 
Assegura que els agradaria arribar a tots els carrers, però es justifica dient que tenen un 
pressupost limitat i que això obliga a una priorització, que es fa com a Govern i també en el 
marc dels diversos òrgans de participació. Per això convida el senyor Gallego a continuar 
insistint-hi assistint als òrgans de participació –li consta que ja és la segona vegada que ho ha 
fet–, per fer palès que aquests carrers del barri de Sant Cristòfol tenen dèficits, i espera que 
ben aviat s’hi pugui fer un projecte d’urbanització integral. Garanteix que la Brigada de 
Manteniment hi estarà al damunt i que, si s’hi han de tapar forats per mantenir el nivell, això sí 
que es farà a curt termini.  

Respecte a la senyora Balduque –constata que ara no la veu–, assegura que prenen nota de 
totes les qüestions exposades. Pensa que, de totes, n’hi ha una que tots els veïns van patir –
s’hi inclou–, que és la de les afectacions al voltant de les festes de la Mercè per aquell 
macrobotellón que hi va haver, que va fer que es canviés el recorregut del metro perquè no 
s’aturés a Espanya, a fi d’evitar l’efecte crida. Pensa que la mesura va ser efectiva i que va 
evitar més aglomeracions, però reconeix que va causar incidències en el veïnat. Considera que 
és una mesura que ara poden avaluar, perquè va passar, però que creu que no es repetirà. 
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Justifica que va ser una resposta a un fet puntual, i que tothom, ell també, s’hi va haver 
d’adaptar. 

Respecte a la intervenció de la senyora Carmina, diu que la coneix i que han parlat alguna 
vegada, amb ella i amb el seu company, i que també coneix el cas perquè els Serveis Socials i 
els serveis d’Habitatge li han fet arribar les actuacions que s’hi fan fet. El primer que vol fer és 
transmetre-li solidaritat i suport, perquè creuen que aquest desallotjament es produeix de 
manera qüestionable, tant en termes legals com en termes humans. Considera que un 
desallotjament amb data oberta és molt preocupant, per l’angoixa que pot causar a les famílies 
afectades, que se’n van a dormir cada dia sense saber si el desnonament es pot produir 
l’endemà. Pensa que això és una aberració, per més que la dicti un jutge, i anuncia que, com a 
Ajuntament de Barcelona, volen fer valdre, com ja han fet altres vegades, que la Llei 
d’enjudiciament civil estableix que els desallotjaments, si s’ordenen, han de tenir una data 
concreta, perquè això evitaria molta angoixa als veïns i veïnes que passen per aquest tràngol.  

Informa que, en el cas d’aquesta família, Serveis Socials hi ha intervingut i l’informe de 
vulnerabilitat està fet i és positiu, en tant que acredita la vulnerabilitat. Admet que l’informe és 
del mes de març i que potser seria el moment d’actualitzar-lo, si hi ha hagut alguna novetat 
rellevant que pugui ajudar a acreditar davant del jutge aquesta situació de vulnerabilitat i pugui 
ajudar a aturar aquest desnonament, com es fa en tants altres desnonaments a Barcelona. 
Recorda que, gràcies a l’actuació dels Serveis de Mediació en situacions de desnonament, 
s’aturen el 95% dels casos que s’assenyalen en aquesta ciutat, encara que estiguin 
assenyalats amb data oberta. Assegura que han transmès als Serveis Socials i als equips 
d’Habitatge la necessitat de fer una actualització, si hi ha algun element nou. I garanteix que 
qualsevol cosa que depengui de l’Ajuntament –admet que malauradament aquest assumpte no 
depèn de l’Ajuntament– ells la faran. Promet que presentaran tots els informes que calgui al 
jutjat per intentar aturar aquesta situació.  

Pel que fa al reallotjament, entén que, tractant-se d’una família tan arrelada al barri –i els 
consta que és així, perquè tenen infants escolaritzats al barri, participen del teixit associatiu del 
barri–, si es produeix un reallotjament, aquest reallotjament hauria de ser el més a prop 
possible del lloc on viuen. Li consta que s’han barallat diverses opcions, les darreres setmanes, 
perquè el reallotjament pugui ser al barri, i que aquestes opcions no han estat acceptades. 
Reconeix que és legítim que es puguin acceptar o no les propostes que es fan, perquè són 
propostes, i es fan a persones adultes, les quals poden decidir. Però adverteix que, com més 
s’acosten a la data de desallotjament, més complicat serà trobar alternatives. Diu que ha 
demanat al cap de Serveis Socials –no el de l’Oficina de Numància a la qual està assignada 
aquesta família, sinó el de tota la zona– tingui una entrevista amb la senyora Carmina i es tracti 
la qüestió per estudiar les diverses opcions. Li consta que l’entrevista està prevista per als 
pròxims dies, i desitja que es pugui trobar una solució que, si no és al barri, sigui al Districte. Li 
consta que la Mesa d’Emergència ja ha admès a tràmit el seu cas i que està pendent de 
l’adjudicació del pis, i espera que aquest reallotjament temporal es pugui fer amb criteris de 
proximitat.  

Vol ser molt clar, però, i adverteix que serà molt més fàcil que trobin un allotjament adequat si 
es fa una reunió d’aquí a dos dies en què es posin totes les propostes sobre la taula, que no si 
s’espera a l’últim dia, un cop produït el desallotjament, en què s’hagi d’actuar amb les maletes 
allà, i l’emergència, i sense alternatives, perquè llavors caldrà agafar l’única opció possible. Li 
consta que això ho saben i reconeix que la decisió forma part dels seus drets.  
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S’adreça a la senyora Carmina assegurant-li que tindran ocasió de veure’s aquests dies, i 
confia en la feina que faran els Serveis Socials del Districte, perquè malauradament estan molt 
acostumats a situacions similars. També confia que aquest desallotjament s’aturi, com el 95% 
dels desallotjaments, i, si no fos així, confia que el reallotjament sigui el menys traumàtic 
possible i el més a prop possible del domicili actual.  

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al secretari, que llegirà les preguntes 
següents.  

El secretari explica que són preguntes presentades per via telemàtica i que la primera era del 
senyor Gallego, que ha intervingut abans i que, per tant, ja es pot considerar resposta.  

La segona és del senyor Rafael Galiano Alcalá, que demana quan es col·locarà el vidre a la 
Rambla Badal tocant a la plaça Cerdà, que fa tres anys que s’ha d’arreglar. 

Després, el senyor Xavi Silvestre recorda la manca d’arbres al carrer Joan Güell, a l’altura de 
Can Mantega, i pregunta sobre la col·locació dels fanals, perquè diu que, quan es va fer 
l’ampliació de la vorera, els fanals es van deixar al mateix lloc i ara estan al bell mig de la 
vorera i són un risc per a les persones invidents. Demana si hi ha previsió d’arreglar-ho. 

Per la seva banda, el senyor José Avellanedo manifesta que la ciutadania està molt 
descontenta amb com ha quedat el carril bici del passeig de la Zona Franca, que fa por creuar-
lo, perquè hi ha poca visibilitat, i que a més han tret el gir al carrer Motors i s’ha de fer una volta 
molt gran.  

I, per acabar, el senyor Santiago demana si, donada l’alta densitat d’habitants que té el barri de 
Sants-Badal, pensen fer alguna cosa per revertir aquesta situació. Afegeix que, a sobre, s’hi 
construirà una residència d’estudiants que agreujarà el problema, que hi ha pocs espais oberts i 
places i que, amb l’arribada de més gent, encara es necessitaran més equipaments i espai al 
carrer. 

El regidor agraeix al secretari la seva ajuda i aclareix que, com que les intervencions s’han 
enviat per escrit, tindran resposta per escrit, però que troba interessant també comentar-les 
oralment.  

Reconeix al senyor Galiano que del vidre a què es refereix ja n’han parlat alguna vegada. 
Recorda que hi va haver un accident i es va trencar, i que és un vidre d’Infraestructures Viàries. 
Assegura que estan pendents que Infraestructures Viàries faci un projecte de remodelació, 
sigui per restituir el vidre o sigui per repensar la zona, perquè el vidre tampoc era una solució 
adequada, tal com s’ha vist. Pensa que almenys ara la zona és segura, però que el que passa 
és que la xapa que hi ha fa lleig i a tothom li agradaria que allò estigués ben arreglat. Li consta 
que Infraestructures Viàries està treballant en el projecte, i promet que quan el tinguin el 
presentaran o al Consell de Barri o en aquesta Audiència Pública, perquè els consta que hi ha 
veïns, com el senyor Galiano, interessats per aquesta qüestió.  

Al senyor Silvestre l’informa que, tal com han dit altres vegades als consells de barri i a les 
audiències públiques, els arbres s’han de plantar en la temporada que toca, i que hi ha 
campanyes de plantació d’arbres en funció de l’espècie de què es tracta. El que li consta és 
que la següent campanya s’inicia a partir d’aquest mes d’octubre del 2021 i finalitza al març del 
2022, i per tant, els arbres que indica es plantaran ben aviat.  

Respecte a l’enllumenat, que considera el senyor Silvestre que no compleix la normativa pel 
que fa a la col·locació, li fa saber que els fanals que indica no incompleixen la normativa. 
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Promet, de tota manera, que revisaran si es pot millorar, sobretot a efectes d’accessibilitat, 
perquè reconeix que són fanals que estan col·locats una mica al mig de la vorera i pot semblar 
que dificulten el pas de cadires de rodes o de persones amb problemes de mobilitat. Assegura 
que segons els tècnics la distància mínima d’1,80 està garantida durant tot el recorregut del 
carrer Joan Güell, però admet, veient la imatge d’aquests fanals, que no sembla que estiguin en 
la millor ubicació.  

Pel que fa a la queixa del senyor Avellanedo sobre el carril bici del passeig de la Zona Franca, 
remarca que hi ha molta gent contenta amb aquest carril bici, sobretot usuaris de bicicletes, que 
abans es jugaven la vida per aquest passeig o bé posaven en risc la vida dels vianants si 
anaven per la vorera, i ara poden desplaçar-se amb seguretat. Admet que el carril bici s’ha de 
perfeccionar, perquè s’hi han de fer algunes intervencions, programades per a començament 
de novembre, que consistiran en la millora de la senyalització de les illetes que hi ha als 
encreuaments i també l’actualització dels semàfors i la senyalització general. No els consta que 
hi hagi hagut accidents en aquest carril bici i sí que els consta que l’estan utilitzant, i molt, tant 
veïns del barri de la Marina com treballadors de tot el polígon de la Zona Franca, que ara poden 
anar a treballar amb bicicleta de manera sostenible.  

Reconeix al senyor Santiago que la qüestió que planteja els preocupa a tots, que és l’alta 
densitat del barri de Sants-Badal, perquè és veritat que és un dels barris més densos no només 
de Catalunya sinó de tot Europa. Descriu la trama urbana, amb grans edificis i molt poc verd. 
Admet que no s’hi ha fet una bona feina de planejament no ja en els darrers anys, sinó de molt 
enrere. Creu que cal rumiar la manera de fer front a la necessitat de més verd, compatibilitzant-
la amb la necessitat de més equipaments. Anuncia que la setmana que ve inauguraran un nou 
poliesportiu al barri, i recorda que s’ha posat en marxa també una nova escola bressol. 
Concedeix que s’ha autoritzat que en un solar privat s’hi pugui fer una residència, però afegeix 
que s’ha arribat a un acord amb el promotor perquè s’habiliti en els baixos de la residència un 
equipament municipal. Avança el que explicarà en el pròxim Consell de Barri de Sants-Badal: 
es tracta d’un nou equipament municipal de 1.000 m2, que serà, doncs, el tercer equipament 
amb què aquest Govern municipal dotarà el barri. Promet que la pròxima vegada ja no serà un 
equipament, sinó un parc, una zona verda, i diu que es conjuren a treballar-ho amb els veïns i 
veïnes del barri.  

La presidenta diu que passen al següent bloc d’intervencions presencials, i dona la paraula als 
senyors José Antonio Calleja i Josep M. Cruset; com que no hi són, la dona al senyor Grau.  

El senyor Francisco Grau Vergés es queixa que als carrers Leiva, Vint-i-Sis de Gener, 
Vilardell, Rei Martí i Joanot Martorell hi ha molta brutícia i no es netegen. Relata que el dissabte 
a la nit passen a regar el carrer Leiva, però que el tram que diu no el reguen. Exposa que les 
voreres estan molt malament. 

Vol expressar el seu agraïment a la Guàrdia Urbana, la Policia Nacional, els Mossos 
d’Esquadra i la Guàrdia Civil pel seu servei, després de l’assetjament que els fan. Explica que 
va estar a la plaça d’Espanya el dia que van trencar vidres de les botigues, i que justifica que 
no hi fossin els Mossos d’Esquadra perquè els llencen pedres i no els donen suport, i els 
escridassen.  

Afegeix que va estar amb la seva colla a la Magòria i que hi ha tot de contenidors, i que s’hi fa 
foc, i creu que allà s’hi hauria de fer una neteja més general, perquè està tot fet una porqueria. 
Explica també que ha anat a l’Escola Joan Pelegrí, de Consell de Cent, i dos veïns li han dit 
que hi havia una colla de xavals joves que hi van a robar, i que els pares tenen por. I denuncia 
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que a la plaça Joan Pelegrí passa el mateix, que els agafen les coses i arrenquen a córrer. 
Creu que caldria posar-hi vigilància. 

La senyora Concepció Pérez Solera vol fer referència primer a uns escrits que ha presentat en 
nom de l’Associació de Veïns d’Hostafrancs, perquè alguns veïns i veïnes els van demanar que 
presentessin unes queixes però alhora feien propostes sobre els usos del parc de l’Espanya 
Industrial. Diu que com que ara se’n fa el projecte, hi volen col·laborar, perquè tenen problemes 
seriosos. I afegeix que hi ha un altre escrit que va enviar per correu electrònic a la senyora 
Guillén, que ja li respondran també per escrit.  

Constata que l’ha colpit molt el que ha explicat la senyora Carmina sobre el seu desnonament, 
com la colpeixen aquests casos, tant personalment com familiarment, cada dia quan llegeix els 
diaris. Exigeix que això s’aturi. Creu que cal arribar a consensos amb propietaris, dir-los que es 
moriran com tothom i que ho deixaran tot aquí i que, si us plau, no siguin tan egoistes i entre 
tots s’arregli això. No entén que passin aquestes coses.  

Diu que ja tenia previst preguntar si els Serveis Socials ja funcionen presencialment, perquè 
creu que tothom ja ho fa tot presencialment i els Serveis Socials tenen un endarreriment 
important en l’aplicació de la Llei de la dependència, ja aprovada. Sap que no depèn només 
dels Serveis Socials i que s’ha de pressionar la Generalitat perquè enviï la documentació, però 
pensa que, si no hi tenim prou gent, cal reclamar que s’incrementi. Detalla que els particulars 
tenen la dependència aprovada i que resulta que han passat tres o sis mesos o no se sap 
quant i no es desplega. Demana, per tant, que pressionin. 

Reclama també uns senyals de trànsit que, per obres, s’han tret del carrer Cai Celi; es refereix 
als senyals que donen al carrer Béjar, un de cedir el pas i un altre de prohibit aparcar, que 
aquest el van posar en un lloc on no es veu. Diu que a Callao també en falta un, que es va 
treure per les obres del col·legi i s’ha de tornar a posar, perquè el que hi ha és un que reserva 
uns llocs per a l’Ajuntament, però està més enllà i els cotxes no el veuen, de manera que abans 
hi aparquen motos i cotxes.  

Alerta sobre un problema de desratització i desinsectació al carrer Muntadas. Assegura que 
quan venia a l’Audiència li han trucat també els de desinsectació per confirmar el lloc, que ella 
havia denunciat, on voltaven les paneroles, que en aquest cas era al carrer Torre d’en 
Damians. Per tant, resumeix, són Torre d’en Damians, Muntadas, Rector Triadó, el carrer Leiva 
que ha esmentat el senyor Grau, i altres. Pensa que cal fer dissabte amb mànegues, 
desinsectació, desratització i recollida, i que caldrà fer proclames perquè la gent –i s’hi inclou– 
no sigui tan deixada.  

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

El regidor diu que les dues intervencions es poden contestar de manera gairebé conjunta, 
perquè les dues són sobre neteja i manteniment, sobretot, del barri d’Hostafrancs.  

Pel que fa a neteja, recorda que ja van explicar en el darrer Plenari que l’Ajuntament acabava 
d’aprovar un pla de xoc extraordinari i integral de neteja, amb 70 milions d’euros, que se sumen 
a la contracta de neteja per millorar la neteja dels carrers. Exposa que aquest pla de xoc ha 
començat ja –al final de la setmana passada– i que se n’està veient ja el resultat: ahir a la tarda 
estaven als Jardins de Màlaga fent-hi una neteja a fons –fanals, papereres, pintades–; la 
setmana que ve aniran als barris de la Marina, del Poble-sec i d’Hostafrancs, on es faran els 
entorns del mercat –el carrer Vilardell i entorns–, la plaça de Joan Corrades –que està 
identificada com una de les zones amb brutícia–; i, en total, entre deu i quinze punts a tot el 
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Districte, en els quals s’intervindrà de manera prioritària, fent-hi una neteja a fons. Precisa que 
això es fa amb una dotació pressupostària extraordinària, que s’ha pagat amb els impostos de 
tots, formula el desig que doni bons resultats i està convençut que serà així perquè els 
treballadors de la neteja són extraordinaris.  

Creu, però, que és bàsic que la ciutadania se’n corresponsabilitzi i mantingui aquestes places 
netes, perquè el que no pot ser és que es netegin les pintades i els fanals, que es canviïn les 
papereres i els bancs, i que al cap d’una setmana o de quinze dies s’hagi tornat a vandalitzar 
tot. Per tant, aprofita l’avinentesa per fer una crida a cuidar els barris i a cuidar Barcelona; a fer 
ús de les places i dels carrers, per descomptat, però de manera cívica i respectuosa, perquè si 
no, per més diners que es posin en plans de neteja extraordinaris, mai aconseguiran vèncer els 
problemes de neteja i de manteniment de l’espai públic. 

Respecte als Serveis Socials de què parlava la senyora Pérez Solera, recorda que Barcelona 
va fer una aposta, en plena pandèmia –i mentre moltes administracions tancaven els serveis 
d’atenció a les persones–, per mantenir oberts els Serveis Socials. Precisa que, evidentment, 
en el temps de màxim confinament, es va fer a través de cites prèvies i intentant prioritzar 
l’atenció telemàtica, però que no es van reduir recursos sinó que es van incrementar. Exposa 
que s’han posat 35 milions d’euros en un pla de xoc per reforçar els Serveis Socials el 2020; un 
pla de xoc que creu que era necessari, perquè el nombre d’usuaris es va incrementar un 30%, 
sobretot nous usuaris, persones que havien perdut la feina a causa de la crisi de la covid. 
Pensa que ara, a poc a poc, l’economia es va reactivant i que les dades interanuals del PIB de 
la ciutat són positives –diu que s’han recuperat fins a 700.000 llocs de treball, que són 
moltíssims–, però és conscient que cal mantenir la injecció social. Per això, afegeix, presenten 
un pressupost per al 2022 en què aquells 35 milions d’euros es consoliden, i hi ha també un 
increment de 9 milions d’euros en els Serveis Socials. Esperen que el pressupost pugui 
aprovar-se amb el suport de tots els grups, per permetre que els Serveis Socials treballin més 
que mai acompanyant la reactivació econòmica de la ciutat i donant suport a les famílies que el 
necessitin.  

Pel que fa a les persones que fa tres mesos o sis que estan pendents d’una cita, demana a la 
senyora Pérez Solera que els en faci arribar les dades exactes, perquè assegura que als 
Serveis Socials de Barcelona no hi ha aquesta llista d’espera. Admet que potser ho ha entès 
malament. Certifica que als Serveis Socials de Barcelona s’atén a tothom quan ho necessita, 
tot i que amb cita prèvia. Si es referia al fet que esperaven la Llei de dependència, concedeix 
que hi ha gent que s’espera no de fa sis mesos, sinó anys, i lamenta que aquesta llei no s’hagi 
dotat encara econòmicament.  

La senyora Concepció Pérez Solera aclareix que la llei està aprovada i que la persona 
afectada ja té el document a casa, però que abans de la pandèmia la Generalitat passava la 
documentació interna a Serveis Socials de l’Ajuntament en un o dos mesos, per mirar si hi 
havia algun copagament, i diu que ha parlat amb una persona de l’Eixample que va rebre la 
dependència el mes de juny i que encara no n’han passat la documentació, i que al Districte ha 
passat el mateix amb una altra persona. Remarca que s’ha esperat tres mesos per dir-ho, però 
que és gent sola que no tenen ningú i no sap per què està endarrerit el tràmit.  

El regidor conclou que està clar que l’endarreriment no és de l’Administració municipal, sinó de 
la Generalitat.  

La senyora Concepció Pérez Solera creu que entre tots ho hem de fer tot, els toca a tots 
plegats pressionar la Generalitat.  
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El regidor hi està d’acord i assegura que ho faran. Insisteix, però, que l’Ajuntament de 
Barcelona és qui fa més inversió social, i que han presentat un pressupost per consolidar 
aquest pla de xoc en temps de pandèmia de manera que sigui estructural en els pressupostos 
de l’Ajuntament. Creu que tot això acabarà revertint en més capacitat d’atenció, en menys 
llistes d’espera –que assegura que ara són mínimes als Serveis Socials de Barcelona– i en 
més capacitat de prescripció, de poder oferir ajudes als veïns que les necessitin.  

Finalment, respecte a la darrera de les qüestions plantejades per la senyora Pérez Solera –
sobre desinfecció, desratització–, promet que pren nota de tot, perquè sap que són qüestions 
sensibles i que, tractant-se de la via pública, li toca a l’Ajuntament activar-les, i ho faran de 
manera immediata.  

La presidenta, passa la paraula al secretari. 

El secretari anuncia les dues últimes preguntes telemàtiques rebudes.  

La primera és del senyor Carlos García, que demana quan s'iniciaran les obres del carril bici 
de Gran Via entre la plaça d’Espanya i la plaça Cerdà.  

La segona intervenció és del senyor Xavi B., i observa que el tram del carrer Constitució entre 
els carrers d’Olzinelles i Sagunt no té cap sistema de control de velocitat, és una zona molt 
transitada per vianants i els vehicles passen a molta velocitat. Pregunta si es podria col·locar 
algun dispositiu per evitar els excessos de velocitat. 

Informa també que hi ha algunes veïnes que estan connectades i que demanen per intervenir 
en directe.  

La senyora Joana Ortiz es vol referir als espais verds i als parcs, i comenta que al parc de 
l’Espanya Industrial, des del mes d’abril, cada diumenge, dimarts, dijous i els festius, i de 
vegades algun dia extra, cap a mig matí es reuneixen a ballar desenes o centenars de 
persones, amb bafles i música molt alta. Pensa que no és un ús adequat del parc, que és per 
passejar, etcètera. Però afegeix que el problema també és que el lloc on es posen està molt a 
prop de les cases dels voltants –de les del carrer Premià n’està segura– i fan molt de soroll, 
constant, durant moltes hores i gairebé cada dia. Exposa que ha anat a parlar amb ells i li han 
dit que no eren conscients que molestaven, però que han continuat fent el que feien i fins i tot 
l’endemà van portar un megàfon. Li consta que s’hi anuncien classes i hi fan activitats 
remunerades, cosa que no li sembla bé que es faci a l’espai públic. Explica que ha parlat amb 
la Guàrdia Urbana i que li han dit que no tenien prou dotació per desallotjar-los, de manera que 
li han aconsellat que parli amb Regidoria. Diu que ha fet un escrit i que ara és a l’Audiència per 
veure si poden arribar a alguna solució.  

Entén que, amb la pandèmia, no tenen discoteques ni altres llocs on anar, però creu que es 
podria negociar que es faci aquesta activitat, per exemple, dues hores de diumenge, i llavors no 
passaria res. Sol·licita que s’estableixi algun mecanisme per regular això, perquè si no s’està 
creant un precedent i cada cop es descontrola més el fenomen. Demana, doncs, que això es 
reguli.  

Afegeix, respecte a les qüestions de què han parlat a l’Audiència, que hi ha també moltes rates 
al carrer Premià, i voldria que constés, i també la pudor i la falta de neteja de tota la zona dels 
voltants d’on es concentra la gent que deia abans, especialment al «Cargol» i als carrers Watt i 
Premià, perquè és on van a fer pipí.  
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La senyora Mercè Hernández informa que és veïna del Poble-sec i que en primer lloc vol 
mostrar tot el seu suport a la senyora Carmina i a la seva família, perquè entén que la seva 
situació és molt complicada. Confia que les administracions faran la feina que han de fer.  

Explica que és veïna, concretament, del carrer Piquer, i dient això suposa que el regidor ja deu 
saber de què parla. Li agradaria saber com està la situació del local. No pot entendre que a una 
família vulnerable se la vulgui treure al carrer i que un local ocupat per delinqüents –perquè 
creu que està demostrat que estan traficant i estan delinquint; exposa que només avui ha hagut 
de trucar dues vegades al 112 perquè es barallaven al carrer llençant-se ampolles de vidre 
quan hi passava un senyor amb el seu fill, perquè és un camí escolar– no es pugui desallotjar. 
Assegura que se’ls va dir que el 8 d’octubre hi anirien els bombers, perquè potser ells els 
podrien fer fora amb no sap quina història de sanitat. Lamenta que no hi hagi anat ningú. 
Reconeix que hi ha un dispositiu policial, però li sembla penós haver de viure així matí, tarda i 
nit: sap, però, que si no fos per ells cada dia se n’armaria una de grossa. Vol saber, doncs, com 
està la situació avui i quines actuacions s’estan fent o es podran fer.  

Denuncia també l’estat denigrant del parc de les Tres Xemeneies i de la plaça d’El Molino. No 
es refereix als grafiters i els skaters, perquè creu que fins i tot fan maco el parc, sinó a la gent 
que malviu i que està ficada en tripijocs al jardí on hi ha el parc infantil, on es fa de tot. Voldria 
saber si hi ha cap previsió o si es té en compte com està allò, perquè troba que allò va a més i 
que la zona es degrada cada vegada més.  

El regidor informa que hi havia una tercera intervenció prevista, de la senyora Gemma Garcia, 
però sembla que s’ha tallat la connexió. De manera que respondrà a les altres intervencions. 

Respon a la senyora Ortiz que els equips de Prevenció del Districte són coneixedors de la 
problemàtica que explicava. Intueix que és un problema sobrevingut a la situació de pandèmia, 
a la qual no estaven acostumats: es fa un ús molt intensiu del parc de l’Espanya Industrial, en 
horari de dia, per part de grups de joves que fan allà activitats vinculades amb el ball, el cant, la 
música a volum alt i altaveus autoamplificats. Creu que són activitats vinculades amb la 
pandèmia, perquè a molts joves els han tancat els locals de socialització, i llavors han trobat en 
els parcs l’única manera de poder estar amb els grups d’amics. Explica que els altaveus 
autoamplificats són petits, portàtils, però arriben a volums molt forts i no només poden pertorbar 
el descans dels veïns a la nit –que això seria evident–, sinó també crear de dia greus molèsties 
als veïns i veïnes. Insisteix que els consta el fet, que tenen un equip que ja ha parlat amb el 
grup i que té un pla de treball, i que per tant, si la senyora Ortiz vol, pot deixar les seves dades 
de contacte i parlaran amb ella. Insisteix que s’hi treballa, que s’ha començat amb la part 
informativa, preventiva, per mirar que entenguin que, si estan tot el dia amb els altaveus a 
l’espai públic, poden molestar els veïns, i promet que, si amb aquesta acció preventiva no se’n 
surten, hauran de començar a requisar aquests altaveus, sobretot els de més potència, que ell 
ha pogut sentir personalment.  

Respecte al problema de les pudors vinculades al parc de l’Espanya Industrial, que creu que 
són pudors provocades per veïns que fan les necessitats a l’espai públic, apel·la al civisme, al 
respecte i a la cura de l’espai. Defensa que la neteja no és deficient –que es neteja la rotonda, 
el drac, tots els elements singulars del parc i tots els seus racons–, però fa veure que si cada 
dia hi ha cinc, deu, quinze persones que hi fan les necessitats, és impossible mantenir-ho del 
tot net. En qualsevol cas, exposa que en el marc del projecte guanyador dels pressupostos 
participatius de rehabilitació del parc de l’Espanya Industrial, es podran estudiar diverses 
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qüestions, com ara l’habilitació d’un lavabo al parc, que hauria de permetre que aquests usos 
incívics no es produeixin i que tinguem un parc més net i que faci més bona olor.  

Pel que fa a la senyora Hernández, admet que coneixen bé la problemàtica i que és una 
ocupació absolutament diferent de la de la senyora Carmina: no és una família que està en 
situació de vulnerabilitat, sinó que és una ocupació amb finalitat delictiva, la de poder vendre 
drogues en aquest local. Certifica que el tema el tenen els Mossos d’Esquadra sobre la taula i 
que ara investiguen la part de salut pública. Espera que ben aviat el jutge autoritzi el 
desallotjament.  

Pensa que la reflexió que ha fet la senyora Hernández l’ha fet tothom, aquests dies: com pot 
ser que un desallotjament d’una família en situació de vulnerabilitat sigui tan ràpid i el jutge 
sigui tan expeditiu, malgrat que hi hagi un informe de Serveis Socials que confirma la 
vulnerabilitat d’aquesta família, i que a més es programi amb data oberta, i en canvi, en el cas 
d’un local que s’utilitza per vendre droga, al jutge li costi tant ordenar el desallotjament. Afirma 
amb contundència que no entenen aquesta desconnexió de determinats operadors judicials 
respecte a la realitat dels nostres barris, i que els preocupa. Constata que, com a Districte, són 
molt actius, perquè presenten informes al jutjat: tant informes de vulnerabilitat, per intentar 
aturar desnonaments, com de convivència per intentar provocar el desallotjament dels 
narcopisos que pertorben el veïnat.  

Recalca que el propietari d’aquest local del carrer Piquer –Piquer, 26– hauria de ser un aliat, i 
que fins ara ha costat. Diu que necessiten que el propietari sigui molt més actiu a l’hora 
d’emprendre accions judicials, perquè és la seva propietat privada i hauria de ser ell qui 
impulsés la causa judicial davant els jutjats. No vol donar més detalls, perquè el tema està sota 
investigació policial i hi estan treballant de manera integral des del Districte.  

Recorda que ja s’han reunit amb els veïns diverses vegades per informar-los de les novetats. 
Garanteix que, mentrestant, hi tenen una presència molt intensa de Mossos i de GU, que li 
sembla que és dissuasiva i que ha permès reduir a la mínima expressió els conflictes a l’espai 
públic. Ara bé, saben que és un narcopís i que aquest narcopís ha d’acabar desallotjat, i promet 
que treballaran perquè això pugui ser al més aviat possible.  

Sobre la preocupació de la mateixa senyora Hernández per l’estat de la plaça de les Tres 
Xemeneies i de la d’El Molino, diu que hi estan treballant i que el cert és que, en part, la 
degradació d’aquests espais està vinculada també a la nul·la activitat que tenen els edificis 
singulars ubicats en aquestes places. Informa que en el cas d’El Molino han detectat, amb els 
equips de carrer, que s’han incrementat els problemes a l’espai públic des que El Molino està 
tancat, perquè l’activitat cultural que s’hi feia funcionava com a element dinamitzador de la 
plaça. Té la bona notícia que l’Ajuntament ha fet un pas endavant i ha comprat El Molino, i 
esperen que a partir del primer trimestre del 2022 ja pugui obrir, de manera que es reverteixi la 
sensació de degradació que poden tenir els veïns –s’hi inclou– de la plaça de la Bella Dorita.  

Creu que amb les Tres Xemeneies passa una mica el mateix. Considera que tenir allà sense 
activitat uns grans edificis, propietat d’un fons d’inversió –que els ha comprat per especular, diu 
categòricament–, contribueix a acréixer la sensació de deixadesa, perquè els edificis estan 
pintats i degradats i això s’acaba impregnant en el conjunt de la plaça. Informa també que 
l’Ajuntament està negociant amb aquest fons d’inversió perquè deixi d’especular i presenti un 
projecte viable que reverteixi també en el conjunt del barri, i esperen que aviat es pugui iniciar 
un procés per explicar novetats en aquest àmbit. Està convençut que la millora de la plaça 
només es podrà produir si s’aconsegueix un acord per donar un bon ús a aquests edificis. 
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La presidenta li dona les gràcies per la intervenció. Demana si no hi ha més intervencions, 
tampoc telemàtiques.  

La senyora Mercè Hernández demana per intervenir de nou. 

La presidenta li dona la paraula.  

La senyora Mercè Hernández vol saber en quin moment –o si en algun moment– es 
preguntarà al veïnat quin ús es donarà al parc de les Tres Xemeneies, ja que el regidor ha 
parlat de donar-li l’ús que vulgui el veïnat. Recorda que s’ha parlat de posar-hi unes oficines –
s’ha dit fins i tot que Google s’hi voldria instal·lar, però no sap si és veritat– i en cap moment 
s’ha consultat el veïnat. Llavors voldria saber si la consulta al veïnat serà de debò o no. El que 
pensa que no pot ser és que després d’anys i anys de degradació, continuïn passant els anys, 
com amb el teatre Arnau. 

La presidenta dona la paraula al regidor. 

Al regidor li sembla recordar que ho ha dit, encara que no hagi entrat en detalls. Diu que 
l’Ajuntament està negociant amb el fons d’inversió propietari de l’edifici, que la voluntat és que 
es pugui arribar a un acord amb ells per dinamitzar l’edifici i que tingui activitat, i que en el marc 
d’aquest acord es pugui millorar el Poble-sec, millorant la plaça i revertint la manca 
d’equipaments que té el barri. El que pot garantir és que aquest acord no es tancarà sense els 
veïns, sinó que es farà un procés participatiu, obert a tot el veïnat –especialment al del Poble-
sec i al de la zona afectada–, per poder discutir els termes d’aquest acord entre tots i 
aconseguir que l’acord sigui el més volgut possible, que millori la vida dels veïns i veïnes. 
Anuncia que ben aviat hi haurà novetats d’aquest procés participatiu.  

La presidenta dona per acabada l’Audiència Pública.  

Com que no hi ha altres assumptes a tractar, aixeca la sessió a les 19.20 hores. 


