
Consell de Ciutat

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL DE CIUTAT
(aprovada en Sessió Plenària de 16 d’octubre de 2006)

Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona

Disset de juliol de 2006

Al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, el dia disset de juliol de dos mil sis, s’hi
reuneix en sessió ordinària el ple del Consell de Ciutat, sota la presidència de l’Excm.
Sr. Alcalde, JOAN CLOS i MATHEU.

Hi concorren com a ponents la Ima. Sra. ASSUMPTA ESCARP i GIBERT, Regidora
d’Urbanisme; la Ima. Sra.  PILAR VALLUGERA i BALAÑÀ,  Regidora ponent de Dona i
Drets Civils, amb la presentació de l’Im. Sr. JORDI HEREU i BOHER, en tant que
Regidor de Participació Ciutadana, Solidaritat i Cooperació.

En representació dels Grups Municipals:

Im. Sr. Jordi PORTABELLA i CALVETE representant del Grup Municipal d’Esquerra
República de Catalunya; Ima. Sra. Immaculada MAYOL i BELTRÁN representant del
Grup Municipal d’Iniciativa Verds Esquerra Unida i Alternativa; Im. Sr. Pere ALCOBER i
SOLANAS representant del Grup Municipal Socialista; Ima. Sra. Joana ORTEGA i
ALEMANY representant del Grup Municipal de Convergència i Unió;  Im. Sr. Xavier
BASSO i ROVIRALTA representant del Grup Municipal del Partit Popular.

En representació dels Consells Ciutadans de Districte i dels Consells Sectorials
de Ciutat

Consells ciutadans de districte:

Sr. Enric SÁNCHEZ ARIAS, Federació d’Associacions i Entitats del Raval, Eix
Comercial del Raval, en representació del Consell Ciutadà del Districte de Ciutat Vella;
Sra. Trinitat CAPDEVILA BURNIOL, A. Veïns Esquerra de l’Eixample, en representació
del Consell Ciutadà del Districte de l’Eixample; Sr. Antonio GUILLEN MARTINEZ, Unió
d’Entitats Marina-Zona Franca, en representació del Consell Ciutadà del Districte de
Sants-Montjuïc; Sr. Joan ESTAPÉ MIR, Ass. Comerciants del Mercat de les Corts, en
representació del Consell Ciutadà del Districte de Les Corts; Sr. Salvador BARRAU
VIÑAS, en representació del Consell Ciutadà del Districte de Sarrià-St. Gervasi; Sra.
Roser VALLHONESTA MOLINS, Coordinadora d’Entitats d’Horta,  en representació del
Consell Ciutadà del Districte Horta-Guinardó; Sr. Josep ORTIZ SACRISTAN,
Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris, en representació del
Consell Ciutadà del Districte de Nou Barris; Sr. Jordi GRAS MATEU, Federació Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa, en representació del Consell Ciutadà del Districte de Sant
Martí.
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Consells sectorials de ciutat:

Manuel COLON SOLER, Consell Municipal d'Immigració, Associació de la Comunidad
Dominicana a Catalunya; Beatriz ESPEJO, Consell Municipal de Gais, Lesbianes i
homes i dones Transsexuals, Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya; Mª Dolors
MARTÍ SOLÀ, Consell Escolar Municipal de Barcelona, Col·legi de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya; Fanny LLORENS ALBIÑANA, Entitats de
persones amb discapacitat, Ass. Catalana Promoció Persones Sordes – ACAPPS;
Lluís LUQUE POLO, Consell de Protecció i Defensa dels Animals, Fundació Altarriba;
Antoni NAVARRO MONTEYS, Consell Assessor de la Gent Gran, Centre Cívic
Sagrada Família; Rosa BADA, Consell Municipal de Cooperació Internacional; Enric
PIQUET MIQUEL, Pla Estratègic de l’Esport, Fed. Catalana de Bàsquet; David PRUJÀ
CARCELES, Consell Municipal d'Associacions de Barcelona, Cooperacció; Jordi
ROGLÀ DE LEUW, Consell Municipal de Benestar Social, Càritas Diocesana; Victòria
SAU SÁNCHEZ, Consell de les Dones de Barcelona; Francesc Xavier TOMÁS
GOYENA, Pacte per la mobilitat, Transprime; José A. FERNÁNDEZ MANRIQUE,
Consell Econòmic i Social de Barcelona; Josep XIMÉNEZ, Consell Municipal del Poble
Gitano de Barcelona, Ass. Cultural Gitana de la Cera.

En representació de les Institucions més significatives de la ciutat, nomenades
pel Plenari del Consell Municipal de data 20 de febrer de 2004:

Fabian MOHEDANO MORALES, vice-president primer del Consell de Ciutat, Consell
de la Joventut de Barcelona; Alejandro GOÑI FEBRER, vice-president segon del
Consell de Ciutat, PIMEC - Petita i Mitjana Empresa de Catalunya; Àngel CRESPO
SÀNCHEZ, CCOO; Eva FERNÁNDEZ LAMELAS, FAVB - Federació d’Associacions de
Veïns de Barcelona; Rafael GRASA, UAB - Universitat Autònoma de Barcelona;
Marisol MARQUÈS, UPC - Universitat Politècnica de Catalunya; Tomàs de
MONTAGUT ESTRAGUÉS, UPF - Universitat Pompeu Fabra; Albert MUSSONS,
Col·legi de Periodistes; Francesc PÉREZ RODRÍGUEZ, COCARMI - Comitè Català de
Representants de Minusvàlids; Julio RIOS GAVIRA, FECARECAT - Federació de
Casas Regionales y Entidades Culturales en Cataluña; Màrius RUBIRALTA ALCAÑIZ,
UB - Universitat de Barcelona; Eduard SOLER CUYÀS, Federació Catalana d'ONGD.

En representació de les entitats més votades del Fitxer General d’Entitats
Ciutadanes, per eleccions celebrades el dia 15 de març de 2004:

Rosa BALAGUER BUENO, Casal dels infants del Raval; Enric FRANCÈS GASPAR,
Ass. d'entitats excursionistes del Barcelonès; Maria MORÓN MARTÍN, Ca la Dona;
Joan Manel PARISI, Secretariat d'entitats de Sants, Hostafranchs i la Bordeta; Felisa
PÉREZ ANTÓN, Associació Benestar i Desenvolupament; Josep Oriol PUJOL HUMET,
Fundació Pere Tarrés; Concepció PUJOLÀ CONTIJOCH, Associació de Familiars
Alzheimer de Barcelona (AFAB); Amadeu QUINTANA JOLONCH, Coordinadora
d'entitats del Poble Sec; Antoni SANSALVADO, Fundació Banc dels Aliments; Ramon
SALLA ARDÈVOL, Federació d'entitats del Clot-Camp de l'Arpa; Begoña SÁNCHEZ
ESPINOSA, SOS Racisme; Mª Assumpció VILÀ PLANES, Federació Catalana de
Voluntariat Social.
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Persones d’especial rellevància ciutadana, nomenades pel Plenari del C.
Municipal

Joaquim CALVO JAQUES; Carles DUARTE MONTSERRAT; Miguel Àngel FRAILE
VILLAGRASA; Rosa GIL GARCIA; Arcadi OLIVERES BOADELLA; Alfonso RODES
VILÀ; Joffre VILLANUEVA BELTRAN.

Persones escollides aleatòriament del Registre Ciutadà, per sorteig celebrat a
1/1/04

Cristina DACRUZ ROVIRA; Enric ESTRENJER MORTES; José María GARCIA
MEDINA; Jacint RIBAS DEIX; Elisenda RIUS BERGUA; Ramon ROYO PRADAS;
Emilio RUIZ PÉREZ; Joana Maria TORRES RAMOS.

Assisteix la senyora CARME BLASI CARRERA, Secretaria Tècnica del Consell de
Ciutat.

Han excusat la seva assistència en aquesta sessió:

M. Purificació CANALS VENTIN;  Emili SARRIÓN AVINENT;  Núria TORRES
DOMÍNGUEZ;  Albert PALUZIÉ PONS DE VALL;  Oriol BOHIGAS GUARDIOLA;
Miquel VALLS MASEDA;  Iolanda ESPAÑÓ;  Alfons LÓPEZ CARRETE; Josep
RAMONEDA MOLINS;  Joan ROSELL LASTORTAS;  Sebastià SALVADÓ
PLANDIURA; Josep BASELGA TORRES;  Anna CABRÉ PLA;  Ramon FOLCH
GUILLEM;  Miquel ROCA JUNYENT;  Maria SALVO IBORRA;  Oscar TUSQUETS
BLANCA;  Albert VIDAL MORENO;  Júlia COSTA CODERCH;  Anna FIGUERAS
IBAÑEZ;  Carmen FISSE SEGARRA;  Maria José PEDREROL THORNBERG;  Mª
Àngels SERRANO AGUILERA.

Tots ells assistits pel Secretari General de la Corporació, senyor Jordi CASES I
PALLARÈS.

Constatada l’existència de quòrum legal, l’alcalde obre la sessió a les dinou hores i sis
minuts.

Abans de procedir amb l’ordre del dia, l’Alcalde dóna la benvinguda a les noves
persones membres del Consell de Ciutat: a les senyores Anna Cabré, Carme Fisse,
Júlia Costa i als senyors Carles Duarte, Joaquin Calvo, Emilio Ruiz i Jacint Ribas que
s’incorporen dins de l’apartat de les persones de rellevància ciutadana o del registre
ciutadà. També fa una salutació a membres d’entitats que han renovat la seva
representació en el darrer període.

A continuació, dóna la benvinguda al senyor Jordi Hereu, cinquè tinent d’alcalde i  nou
regidor de Participació, Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Barcelona fruit de la
darrera modificació del cartipàs municipal.
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El Sr. Jordi Hereu i Boher, regidor de Participació Ciutadana, Solidaritat i
Cooperació

El regidor manifesta la seva voluntat de treballar per l’impuls del Consell de Ciutat tot
posant-se a disposició de tots i cadascun del membres del Consell. D’altra banda
expressa la seva intenció d’establir contactes personals amb tots ells a fi de
d’intercanviar opinions i conèixer amb més profunditat el treball de les entitats que
representen.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

L’Alcalde enceta formalment l’ordre del dia.

El primer punt seria l’aprovació de la darrera acta, que ha estat distribuïda. Si hi ha
algun comentari o alguna anotació a l'acta que es vulgui fer pública, la recolliríem i si
no, l'aprovaríem.  Es procedeix a l’aprovació de l’acta.

2. La Barcelona dels Barris, procés participatiu

L’alcalde introdueix el segon punt de l’ordre del dia i dóna la paraula a la senyora
Escarp.

La Sra. Assumpta Escarp i Gibert, regidora ponent d’Urbanisme

La regidora s'acomiada formalment dels membres del Consell, en tant que regidora de
Participació, amb el convenciment que des de la seva nova responsabilitat seguirà
col·laborant amb les persones que composen el Consell, alhora que desitja tota la sort
al regidor Jordi Hereu en la continuïtat d’aquest treball. Seguidament presenta el
projecte de La Barcelona dels Barris.

Ens trobem aquests dies enmig del procés participatiu del projecte, un procés en el que
estan participant –i després ho veurem de manera molt més detallada– molts ciutadans
i ciutadanes, associacions i entitats dels barris i districtes de la ciutat.

Dins d'aquest procés de debat i discussió, ja fa uns mesos que els membres del
Consell de Ciutat, tots vosaltres, vàreu rebre la proposta que composa aquest projecte,
tant pel que fa als continguts com a les delimitacions i denominacions. Propostes que
també es van presentar en la Permanent d'aquest Consell de Ciutat, el dia 9 de març, i
on la Permanent també va conèixer el funcionament del procés participatiu. Com
sabeu, les propostes han estat elaborades per una comissió d'experts i expertes,
persones proposades per tots els grups polítics municipals, que durant un any i mig
han treballat per donar forma i fons a un objectiu, l'objectiu de donar un pas més en la
proximitat.
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Fa vint anys, l'Ajuntament de Barcelona, va iniciar una aposta per la descentralització a
través de la creació dels deu districtes de la ciutat, amb uns objectius molt clars: els
d'apropar el govern municipal a la ciutadania, augmentant la quantitat i qualitat dels
serveis i dotacions; contribuir a combatre les desigualtats i desequilibris territorials que
es podien donar a la ciutat, i multiplicar l'eficàcia dels serveis municipals. És
precisament la consolidació dels districtes i dels processos de descentralització un dels
factors que va portar l'Ajuntament a treballar per trobar noves formes de major
proximitat que contribueixin a assolir millor aquests principis, els principis d'equilibri
territorial, de justícia social i d'eficàcia i participació.

L'altre element que tenim sobre la taula és la transformació de la ciutat, de la societat
en el seu conjunt, el que dóna lloc a canvis socials i a noves demandes emergents. En
aquest sentit cal avaluar com la gent percep i com equilibrem la necessària visió d'una
ciutat metropolitana, de la ciutat global, amb la visió d'una ciutat més propera.

Els ciutadans i ciutadanes busquen més proximitat; la cerquem en aquells aspectes
més quotidians: els bancs, els restaurants, els eixos comercials, els serveis bàsics, les
escoles o els centres cívics –hi ha una necessitat física de serveis i dotacions. La
cerquem també, com a instrument d'identitat. I la cerquem també per facilitar-nos i
conciliar millor la nostra vida, cada cop més complexa –tenir propers els serveis i
moure's amb facilitat és imprescindible. En aquest context, la proximitat és percebuda
com a valor en si mateix, i la demanda de proximitat s'ha d'entendre com una demanda
de temps i de qualitat urbana. La darrera enquesta metropolitana sobre les condicions
de vida de la població de Catalunya, ens mostra unes dades molt significatives que
reflecteixen com s'intensifiquen les activitats en el propi barri. A Barcelona, per
exemple, està per sobre del 92 per cent, i han augmentat més d'un 10 per cent en els
darrers deu anys el nombre de persones que compren habitualment aliments al barri.
També s'ha incrementat, i es troba al voltant del 80 per cent, el volum de persones que
quan miren botigues, ho fan al barri. I és més espectacular l'increment de persones que
fa activitats de lleure al barri, situant-se al 50 per cent, amb un creixement també de
més del 10 per cent en aquests deu anys.

Sota aquests criteris La Barcelona dels Barris neix com a projecte amb la idea de la
proximitat, i partint, a més, d'una realitat: la realitat i diversitat territorial existent a la
ciutat de Barcelona en forma de barris. L'objectiu final del projecte és que a través del
reconeixement dels barris i d'un consens sobre els instruments que han de contemplar
les polítiques de proximitat, La Barcelona dels Barris sigui una nova mirada estratègica
sobre la ciutat. Els barris són ja una realitat de la ciutat, per evolució històrica, per
configuració en el dia a dia, per reconeixement no oficial a l'hora de planificar, per
coses tan ciutadanes com les festes majors o les associacions de veïns.

Els barris també són reconeguts en la nostra Carta municipal, quan defineix els
districtes com a òrgans territorials per a la desconcentració, però al mateix temps li
atorga la representació dels interessos dels diferents barris i zones de la ciutat.

Una de les primeres tasques de la comissió d'experts va ser, doncs, aprofundir la
definició de barri. Els barris són espais urbans amb personalitat diferenciada i
lògiques pròpies de cohesió interna, on la gent fa vida i resol o hauria de poder resoldre
les seves necessitats de benestar i consum més pròximes. Per això, els barris són els
espais bàsics de convivència dins la gran ciutat comuna. Una ciutat que reconeix i té
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cura dels seus barris és una ciutat que es preocupa per les persones i per la qualitat de
l’entorn urbà.

El barri, ens agrada definir-ho –i així ho va definir la comissió d'experts–, és la unitat
bàsica de convivència ciutadana; l'espai de transició entre l'àmbit privat i l'anonimat de
la ciutat; un espai que perllonga la familiaritat de l'espai privat a través de punts que
són constants en els nostres itineraris –el comerç, les zones de lleure i els equipaments
d'ús social, principalment.

Els canvis socials en els darrers anys han generat un grau d'incertesa, especialment
amb col·lectius menys avesats a les transformacions que comporta la globalització. El
barri és un antídot contra aquesta incertesa i un factor d’arrelament a la ciutat. D'acord
amb aquesta idea de barri i amb la tradició històrica, s'ha treballat la proposta –que
veuen aquí a la pantalla– de reconeixement dels barris, de delimitacions i noms que
heu tingut la possibilitat de conèixer.

Les propostes que es formulen garanteixen sempre la coherència de jerarquia entre els
diferents nivells de delimitacions: districtes, barris i zones estadístiques o veïnatges.
Cada districte es divideix en diversos barris i cada barri en diverses o una zona –zona
estadística o veïnatge. Ens trobem, doncs, davant d'una proposta de setanta barris,
amb una població mitjana per barri a l'entorn dels 20.000 habitants, i 236 zones
estadístiques.

L'altra gran tasca de la Comissió –i així ho podeu veure en el projecte que està a
debat– ha estat treballar diversos instruments que han de ser útils per potenciar els
barris i consolidar-los com a eines de planificació igualitària, social i de convivència.
D'aquí surten les aportacions que hi ha en el document marc sobre espai públic,
participació, comerç, i molt especialment, entorn a la dotació d'equipaments i serveis,
un dels factors més importants. De forma molt especial, La Barcelona dels Barris serà
un dels factors en la definició del pla d'equipaments de la ciutat, de la mateixa manera
que són els equipaments i les dotacions de proximitat un dels elements que més
ajudaran a configurar cada barri.

Els barris són de mides i característiques urbanes i socials molt diferents, i per tant,
també ho són pel que fa a les corresponents necessitats de dotacions de proximitat,
d'equipaments i de serveis de proximitat. No hi haurà, doncs, una coincidència
completa entre les delimitacions dels barris i els àmbits dels diversos equipaments i
serveis de proximitat, però sí relació, integració i consideració conjunta de barris i
dotacions de proximitat cercant l'equilibri territorial i social, la integració d'equipaments
per fer barri i la major interlocució i proximitat entre els ciutadans i l'Administració.

La Barcelona dels Barris és, en definitiva, una proposta pensada per llegir, escoltar i
actuar la ciutat. Llegir la ciutat, escoltar les seves demandes i actuar amb la seva
planificació, cercant sempre una priorització de la convivència ciutadana i de lluita
contra les desigualtats. Serà una manera de llegir per part de l'Administració i una
referència bàsica de l'Ajuntament, però també per a la ciutadania, les entitats, altres
administracions, agents econòmics i estudiosos de la ciutat.

M'agradaria ara, molt breument, fer un repàs sobre el que ha estat aquest procés, o el
que és encara aquest procés de participació ciutadana. Es va plantejar des d'un inici
de la manera més àmplia possible perquè tothom, siguin entitats, associacions o
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ciutadans de manera individual, hi poguessin participar. El projecte es va presentar a
finals del 2004, i és al gener del 2005 quan es van iniciar els contactes amb algunes
entitats, a través de la taula de participació de la FAVB o de l’Assemblea del Consell de
la Joventut de Barcelona. Paral·lelament a l'inici del treball de la comissió d'experts es
van iniciar, doncs, ja contactes tant amb associacions com amb els districtes. Una
vegada enllestida la proposta per part de la comissió d'experts s'han desenvolupat
nombroses accions a través de molts mitjans: s'ha fet una jornada amb la FAVB on hi
van participar vint-i-dues entitats, a part de les reunions perceptives de la taula de
participació; s'han fet reunions específiques amb associacions de veïns que ens ho han
demanat; reunions internes amb els equips directius dels districtes, però sobretot, i el
que ha estat molt important, és el que vàrem marcar des de l'inici, que serien els propis
districtes qui definirien com volien portar a terme el procés de participació, els que han
estat els veritables eixos de participació. Per això s'han fet jornades específiques en els
districtes, o audiències públiques o consells ciutadans; hi ha una exposició, una per
districte, que es mou de manera itinerant, a cadascun dels equipaments, de manera
que podem donar a conèixer de la manera més àmpliament possible el projecte. A
banda d’aquestes reunions més formals, on l'equip i els experts han participat, cada
districte també ha fet reunions específiques amb el teixit associatiu del seu territori.

En definitiva, podem dir que s'han realitzat més de seixanta-cinc trobades amb
diferents formats. Per un altre cantó, s’han donat també moltes aportacions a través
dels diferents canals de participació: les butlletes inserides en el Barcelona Informació
del mes de maig, l'apartat de participació a través de la web, les butlletes que
acompanyen les exposicions dels districtes i també s'ha tingut en compte el registre
ciutadà de la Regidoria de Participació. Hi ha un total, en aquest moment, de 2.000
aportacions, a manca encara de recollir les butlletes de les exposicions dels districtes.
De totes elles, se n'ha fet una primera devolució conforme ho hem rebut, i se'n farà una
segona amb el resultat final del projecte.

Pel que fa al procés administratiu o formal d'aprovació, només voldria destacar que,
una vegada acabat el procés de participació i el període formal que es va obrir amb els
partits polítics i que conclou el 5 de setembre, la comissió d'experts elaborarà un
informe final amb totes les aportacions que hi ha, també les que avui es produeixin en
el marc d'aquesta sessió plenària del Consell de Ciutat. Al setembre, doncs, com deia, i
amb totes les aportacions, la comissió d'experts farà un informe final i elaborarà una
proposta que contempli aquest procés complert de participació i esmenes.

El mes d'octubre el projecte es presentaria als plenaris de districte, per tal d’aprovar les
delimitacions i denominacions dels barris, acord que després comportarà els tràmits
pertinents per a la modificació dels reglaments de districte. Així doncs, previ acord amb
els partits polítics, aniríem a unificar els reglaments de districte, i també, si és el cas, a
fer alguna modificació de les normes reguladores de funcionament. Abans de final
d’any es ratificaria el projecte per part del plenari municipal.

He intentat cenyir-me al temps, tot i que sé que és difícil. Però sé que també tots els
membres del Consell de Ciutat disposen del projecte, l'han pogut veure a més en
cadascun dels seus territoris a través dels districtes,  i per tant és el moment de donar
pas al debat.
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L’alcalde agraeix la intervenció i dóna pas a un torn de paraules sobre el tema.

La Sra. Eva Fernández Lamelas, representant la  Federació d’Associacions de
Veïns de Barcelona - FAVB

Hola. Bona tarda.

Des de la FAVB hem vingut manifestant els nostres dubtes i les nostres dificultats amb
aquest projecte. El primer que caldria destacar seria que no respon a una demanda
des dels barris, almenys des de la majoria dels barris. Nosaltres combreguem amb la
idea de la proximitat com a valor, i naturalment de la importància del treball des del
nivell de barri, com és lògic a partir de la nostra pròpia tradició, però no acabem de
veure quin és el contingut concret que té aquest projecte, més enllà d'aquesta
delimitació de zones estadístiques, que ens semblava que ja, efectivament, era una
necessitat.

Quins seran aquests nous equipaments de proximitat? Quines seran les mesures per a
combatre les desigualtats que s'estaven plantejant? Com es concreta una participació
de proximitat que no fraccioni, ni divideixi, ni saturi, sobretot, les entitats dels barris? Hi
haurà barris, com Can Peguera, Poblenou, que ja s'han mostrat contraris a aquesta
divisió, i ho han fet d'una manera massiva i coordinada, coordinant les diverses entitats
d'aquests barris...

I finalment, un dels grans dubtes que tenim des de la FAVB és: com s'articula aquest
pla de barris amb el Pla d'equipaments? Un pla en el que nosaltres venim participant i
treballant des de fa almenys dos anys, i que planteja una anàlisi a partir de setze eixos
a l'hora de decidir quins són els equipaments que van als barris. Per tant, aquest
element tan curós que pretén planejar equipaments des d'aquestes postures de
solidaritat, d'equitat i de sostenibilitat, que tots i totes compartim, ens sembla que pot
ser contradictori amb la idea que ha transmès sovint aquest projecte de La Barcelona
dels Barris, d'un “pack” d'equipaments per barri.

El Sr. Ramon Salla Ardèvol, representant la Fed. d’Entitats del Clot-Camp de
l’Arpa

Bona tarda. Des de la Federació d'Entitats del Clot-Camp de l'Arpa no volem qüestionar
que l'Ajuntament es preocupi ni per la proximitat ni per les demandes emergents dels
barris; el que sí que volem aportar –i per no repetir-nos gaire– és que aquest pla no
l'hem demanat. O no l'ha demanat ningú des dels territoris.

La segona és que, com a mínim a Sant Martí, o no s'ha escoltat o entenem que no
s'ha vehiculat el que era el pla d'equipaments que ja s'ha treballat i que s'ha aprovat en
els quatre barris actuals cap a aquesta proposta municipal actual. Pensem que a Sant
Martí s'estan separant i trencant barris actuals. I al menys al Clot-Camp de l'Arpa
demanem la retirada d’aquest pla. No obstant, estem oberts a parlar.
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El Sr. Josep Ortiz Sacristán, representant el Consell Ciutadà del districte de Nou
Barris (Coordinadora d'Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris).

Hola. Vull començar dient que agraeixo personalment que s'hagi retardat l'horari de
començament dels plenaris, perquè sabeu que sóc aquell que cada vegada que fem el
plenari dono la llauna dient que la gent que treballem agrairíem que passés el que ha
passat avui.

Respecte a la divisió de barris, hi ha un tema que a mi em sembla que tot barceloní
deu recordar: amb la democràcia dels ajuntaments ja hi va haver una divisió de barris.
El que passa és que en aquella ocasió, no sé si és perquè era la primera vegada que
ho fèiem o perquè el tarannà era un altre, el cert és que des del principi el moviment
ciutadà va participar, i va participar d'una manera activa. Tant és així, que part dels
seus membres eren del Moviment Ciutadà.

Ara podem dir: «Doncs bé, això s'ha fet.» Sí, s'ha fet quan s'ha acabat. És cert que hi
ha hagut diferents ciutadans/associacions que han tingut aquestes documentacions i
sabien per on anaven, però als districtes s'està discutint des de fa un mes i mig. Quan
es parla dels nostres districtes, dels nostres barris, pensem que seria bo que des del
principi poguéssim haver-ho discutit, i aquí hi ha temes que a vegades són feridors.

Recollint el que ha dit la FAVB, jo a nivell de Can Peguera, que és el meu barri, i
m'agradaria dir-ho...: nosaltres no volem la unió amb Turó. Amb Turó tenim unes
grandíssimes relacions, igual que tot Nou Barris, perquè hi ha una coordinadora de
Nou Barris que a mi em sembla que tothom que conegui la ciutat sap que funciona, i
funciona bastant bé. No és un tema de «no volem estar amb aquells», sinó que és un
tema de dret, de dret de la nostra pròpia història. Can Peguera es va començar a
construir en el 27, hi va passar la Guerra Civil, hi va passar la dictadura, hi van passar
tota una sèrie d'històries, i avui dia, volem que continuï, doncs, la nostra història.

El meu barri, amb un poder de votació de 1.600 vots reals –amb una diferència que hi
ha una part nova i una part vella, de 1.100 de la zona antiga–, 625 van votar, i
d'aquests vora del 98 per cent van dir clarament «no». Això s’ha de tenir en compte.

Però ara no vull parlar únicament del meu barri. Potser que  el tema d'equipaments no
cal lligar-ho tant amb els barris. Hi ha unes qüestions bastant clares: a nivell de Nou
Barris, per exemple, estem fent les cotxeres de Borbó, i la meva qüestió és: cotxeres
de Borbó que és? Un equipament de barri? És un equipament de districte? És un
equipament de tres districtes com a mínim? O és un equipament de ciutat? A vegades
per parlar d'equipaments no cal parlar de barris. Evidentment volem que els nostres
veïns estiguin ben atesos, però no necessàriament ni prioritàriament tenen que estar-
ho a cada barri, perquè si no muntarem un "cacau" de biblioteques i guarderies i
etcètera  totalment innecessàries, i, evidentment, caríssimes. Siguem conseqüents,
mirem les densitats reals de zones, i a partir d'aquí fem els equipaments. No fem la
cosa al revés.
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El Sr. Jordi Portabella, Segon Tinent d’Alcalde

Tot i que no intervenim freqüentment dintre del Consell de Ciutat, a mi em sembla que
aquest és un projecte prou important com perquè sí que hi intervingui, en representació
de la meva força política, perquè a mi em sembla que aquest projecte és l'evolució
lògica d'un procés de descentralització iniciat per la Casa Gran cap als districtes i
després, fent un procés de proximitat cap a la ciutadania, cal passar dels districtes als
barris.

És evident, també, que quan es fa aquest pas, et trobes amb realitats diferents, que
s'han de tractar de manera diferent. I per aquest motiu, hi ha un procés de participació
que no s'ha acabat, en el qual es poden captar les subtileses o no subtileses d'aquelles
determinacions de barris, o de la toponímia, o d'allò que es pensa que pot fer el barri.
Però crec que com a concepte, el fet de baixar de la Casa Gran al districte i del districte
al barri és un model de ciutat que nosaltres compartim, que és el de la proximitat cap a
la ciutadania.

En aquest projecte no surt una determinació específica per barri d'un tipus de servei
determinat. És més, jo crec que abans caldria anar una mica endarrere, i probablement
la primera necessitat d'alguns d'aquests barris serà la pròpia mobilitat, és a dir, el fet
que hi hagi una connexió, que sigui suficient, que sigui representativa i que ajudi a
crear uns vincles sobre un territori que ja existeix. I crec que aquests elements
efectivament s'han d'anar parlant i s'han d'anar resolent. Però a mi m'agradaria que
això no tragués el veure de què estem parlant en la seva essència. I en la seva
essència del que estem parlant és d'un model de ciutat que aposta per la proximitat,
amb les dificultats que això comporta i amb la diversitat de tipologies que hi ha dintre
de cada un dels districtes.

No conec tots els districtes perquè no he participat en tots, però sí en més d'un, i he
vist que hi ha casuístiques diferents. Bé, jo crec que ens hem de fer confiança a
nosaltres mateixos per mirar de resoldre el millor possible aquestes diferents
casuístiques, que busquen com a finalitat tenir aquesta cohesió de barri, i dintre
d'aquesta cohesió de barri, la representació d'allò que és més necessari. Que no té per
què ser els mateixos tipus de serveis a tot arreu, però que sí pot ser la manca d'uns
serveis determinats, i jo insisteixo molt en el tema de la mobilitat com a nivell
cohesionador del territori.

Per tant, crec que aquest és un projecte de futur, i crec que val la pena que ens el
mirem amb la voluntat de trobar-hi un acord i de compartir-lo com a model de ciutat.

El Sr. Màrius Rubiralta Alcañiz, Rector de la Universitat de Barcelona

Sense voler entrar en debat de temes que no ens toquen a les universitats, però sí que
vàrem veure en el projecte una oportunitat única de construir el model de ciutat del
coneixement a través de la implicació dels campus universitaris en l'activitat pròpia dels
barris, i evidentment també, per suma, dels districtes. Les universitats avui no poden
quedar tancades en l'objectiu fonamental que és ensenyar a dintre de les seves parets,
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fer recerca i transformar aquesta recerca, sinó implicar-se en el moviment que s'està
produint a la ciutat per millorar aquesta ciutat de barris que tenim.

És veritat que les universitats hem estat molt tancades en nosaltres mateixes; totes les
que estem en l'àrea metropolitana i les que estem a la ciutat hem estat en aquests
últims anys, segurament més preocupades de les nostres pròpies problemàtiques
internes, però avui, i en el meu cas ho puc dir molt clar, la Universitat de Barcelona ens
trobem, en el Raval, davant d'un dels projectes més importants que ens hem plantejat
en els últims temps. La transferència d'una facultat de Geografia i Història i d'una
facultat de Filosofia, amb uns 10.000 estudiants, en l’entorn del Raval, no és només un
traspàs d'una facultat que quedarà tancada en si mateixa, sinó que és, per una vegada,
una aposta de la universitat per un nou concepte de campus urbà implicat en la
problemàtica del propi territori, obert en diferents anelles concèntriques, en la que la
primera és evident que és de constituir un entorn d'institucions universitàries i culturals
al voltant de la pròpia activitat universitària, però més enllà d'aquesta activitat, a través
d'un procés de solidaritat, de col·laboració, implicant el que és aquest paper de difusió
de la universitat cap al propi territori, cap al propi barri, produint aquell efecte que
sempre s'havia indicat de les universitats i que, segurament, s'havia una mica oblidat.

Parlo del Raval, perquè és un dels entorns amb una, diguem-ne, situació prou
complexa com perquè pogués ser tinguda amb una certa por per part de la universitat i
és tot el contrari. Hem creat una de les biblioteques més grans, que tindrà una duració
de vint-i-quatre hores perquè creï a l'entorn del barri un element dinamitzador. Però
això no volem fer-ho independentment, sinó que hem abordat –aquesta era una bona
via, a través d'aquest projecte de barris, de poder-ne parlar– una plataforma similar a la
que hi ha en l’entorn experimental, a l'entorn de la cultura i de les humanitats, al voltant
d'aquest projecte.

Però aquest no és l’únic projecte. A Diagonal - Portal del Coneixement tenim el
convenciment de crear un nou sistema de campus universitari –lligat a la Universitat
Politècnica, però també amb altres institucions privades i sanitàries– per crear un altre
model diferent a l'anterior, perquè la connotació d'aquell districte i d'aquells barris que
estan lligats en aquest districte diferenciats, però en qualsevol cas importantíssims per
a la ciutat i per a una ciutat que ha de ser una ciutat del coneixement si vol ser alguna
cosa en el futur més enllà dels serveis i del turisme.

Creiem sincerament que podem construir models lligats a les voluntats dels propis
barris, sempre i quan aquestes institucions que tenen un paper segurament més cabdal
puguin incorporar-se en projectes com el que avui hi ha en aquí. I no vull parlar perquè
nosaltres com a Universitat de Barcelona en som petits actors, però també
voluntariosos, en districtes importants, 22@ o altres que hi ha a la ciutat, i que
evidentment ens ha tocat. Les universitats urbanes i, com la Universitat de Barcelona,
lligades a l'àrea metropolitana, han de redefinir, a través dels actors, dels districtes, de
les persones que veuen aquestes situacions com una oportunitat, han de construir un
nou model, dintre d'un programa similar al que hi ha avui sobre la taula de barris, un
paper d'interacció entre el que és la cultura i l'acadèmia amb les necessitats de futur
del barri.

Creiem que sobre el paper hi ha camp per córrer i per discutir, però no hauríem
d'oblidar que tenim una oportunitat única de construir un model de ciutat del
coneixement en què almenys un dels agents, que és la universitat, no estigui
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d'esquena a la problemàtica dels ciutadans i ciutadanes, i crec que com a responsable
d'una de les institucions històriques, avui em toca indicar que, sigui aquest o sigui un
altre el text, no podem oblidar que l'hem de construir. Hem de construir una ciutat
lligada a aquests objectius del coneixement i segurament estructurada en el que està
més proper a aquests campus universitaris, que són els propis barris i els propis
districtes.

El Sr. Joffre Villanueva Beltran, persones rellevants

Jo entenc les reserves que pugui generar aquest projecte, però no comparteixo que
una de les reserves sigui «no havia sortit la proposta dels propis barris». Els propis
barris tampoc no havien demanat la Carta Municipal i, suposo que tots coincidim que
estem molt contents que existeixi. Per tant, entenc que això és una invitació al debat,
que tothom podrà dir la seva i definir què considera que és el barri i què no ho és. No
crec que sigui un mapa tancat.

D’altra banda, crec que en els últims anys a Barcelona s'està produint una certa
saturació d'espais de participació, és a dir, per un cantó generar espais de participació i
interlocució amb la ciutadania és positiu; per altre cantó generar-ne massa provoca una
sobresaturació. Demanaria, doncs, s’estudies el simplificar, no multiplicar, els espais
d'interlocució. Això ja ho deixo també en mans dels experts, tampoc no m'atreviria a dir
molt.

I el que sí que voldria dir, molt contundentment, és que em frustra molt sentir dir que
potser anirem cap a un lloc on hi hagi a cada barri una escola bressol o una biblioteca.
Tant de bo fos així!. Sentir que algú proposa, reduir la despesa en escoles bressol i
biblioteques per una qüestió de territorialitat, hi estic completament en contra. És a dir,
tant de bo això que la Barcelona dels barris es converteixi, que no es el que es
proposa, en que cada barri tingui la seva escola bressol, la seva biblioteca, el seu
centre cívic o els serveis que li pertoquin. El debat que hauríem d'encarar hauria de ser
quins serveis mínims ha de tenir cadascun d'aquests barris, sense que impliqui una
“sobredespesa”, encara que jo estaria encantat que fos així.

El Sr. Antoni Guillen, representant el Consell Ciutadà del districte de Sants-
Montjuïc. (Unió d’Entitats de la Marina-Zona Franca)

Nosaltres compartim l’objectiu, o més aviat, les idees que inspiren aquest projecte.
Crec que també seria bo que no fos només un projecte que estigués basat en dades
estadístiques, i en criteris tècnics. Els territoris també tenen la seva pròpia història,
història a vegades de territoris oblidats, de territoris de la ciutat que han viscut –
diguéssim– d’esquena a la mateixa ciutat de Barcelona, que tenen noves oportunitats,
de vegades, en la mesura en que es generen unes noves dimensions de territori, de
territorialitat, i estic parlant en concret de la Zona Franca o del barri de la Marina, que
és com nosaltres volem que es pugui denominar en el futur. I crec que això s’hauria de
tenir en compte amb la sensibilitat que representa, tant per la història que hem viscut
com pel futur que representa aquesta nova divisió, i que no sigui o no serveixi per allò
que hem volgut evitar des del principi de la definició de la creació d’aquest nou barri de
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la Marina o de la transformació urbanística de la Marina, que no serveixi per generar
una fractura social entre un barri nou, un barri que ho tingui tot, i un barri que es quedi
una altra vegada a la falda de la muntanya de Montjuïc, amagat i amb unes
determinades problemàtiques que si no se solucionen, poden continuar existint.

Per tant, jo demano sensibilitat i crec que com que el procés encara no ha acabat i hem
presentat al·legacions, es puguin tenir en compte aquestes, i realment això serà la
prova que es tracta d’un procés participatiu que ha tingut algun resultat positiu des del
nostre punt de vista.

Hi ha altres temes que també hem treballat conjuntament amb la resta d’entitats
d’aquells barris o d’aquelles entitats que envolten la muntanya de Montjuïc, perquè a
vegades no acabem d’entendre, tampoc, com s’acaben de dibuixar aquests territoris
quan s’adjudiquen al barri de la Marina. No és que nosaltres no vulguem la muntanya
de Montjuïc per al barri de la Marina, però no crec que això sigui part de la realitat. Fins
ara, no l’hem viscuda com una realitat aquesta proposta que ara surt amb aquest tema.

I per altra banda, crec –i aquí sincerament crec que s’hauria de fer un gran esforç en
tots els sentits– que d’una manera o una altra hem de saber delimitar, a tots els
efectes, el que és la zona industrial de la Zona Franca del que són els barris de la
Marina. Hem de tenir en compte que no és el mateix que els veïns i les persones que
vivim allà sentim que s’instal·larà una presó de la ciutat, que la ciutat necessita i la qual
nosaltres estem convençuts que no comportarà cap tipus de problemes per a la
convivència dels nostres barris, però la informació que rep la ciutadania del barri no és
la mateixa si es diu que s’instal·larà a la zona industrial de la Zona Franca que si es diu
que s’instal·larà a la Zona Franca “a seques”. Tenim un nom comú «barri habitable» i
«barri industrial» o «zona industrial». Per tant això jo crec que sí s’ha de resoldre i que
és un tema que s’ha de tenir en compte en el futur.

L’alcalde dóna a la paraula a la regidora, Sra. Assumpta Escarp, per donar resposta a
les paraules.

La Sra. Assumpta Escarp i Gibert, regidora ponent d’Urbanisme

Com dèiem al principi, estem al mig del procés de participació. Les aportacions que
s’han fet des de molts mecanismes, tant com les aportacions que avui s’han introduït,
formaran part del treball que ha de continuar la comissió d’experts per tal d’elaborar la
proposta final per a la seva aprovació.

Només m’agradaria fer un parell de puntualitzacions sobre algunes de les coses que
aquí s’han expressat. Jo crec que els barris són una realitat a la ciutat, i ho són des de
molts aspectes: ho són quan entrem en les pàgines web dels districtes; ho són a través
del llibre de La Barcelona dels barris que va fer en Josep Maria Huertas; ho són a
través, fins i tot, de la pàgina web de la FAVB quan fa una relació dels barris, de les
associacions i entitats que conformen els barris de la ciutat; ho són, també, quan des
dels districtes es treballa amb la planificació i amb l’actuació municipal en el sentit que
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tens en compte realitats diferents que composen i que conformen el teu territori, el
districte, i per tant, els diferents barris que la composen.

Per tant, el que es proposa és un procés de donar-los reconeixement: quins són aquests
barris que té la ciutat que formalment no hem acabat de definir mai. Un cop consolidats
els districtes es proposa que els barris siguin un referent per poder planificar i actuar
millor sobre la ciutat, sense trencar cap de les realitats que existeixin.

En referència a  la preocupació que hi ha sobre la relació entre els límits territorials
dels barris i el Pla d’equipaments, jo crec que hi ha diversos elements –i s’ha dit– que
es tenen en compte per elaborar un pla d’equipaments: demogràfics, de realitat social,
etc. Però un dels elements d’aquests setze eixos que abans la senyora Fernández
comentava que composen o que s’han de tenir en compte en el moment d’elaborar un
pla d’equipaments, un d’aquests, és el territori. I, per tant, la Barcelona dels barris hi té
molt a veure ja que un dels seus objectius és el de delimitar els territoris de la ciutat
més propers a la ciutadania.

Hi ha equipaments de diferent tipus i abast, tal com reflexa el propi pla d’equipaments.
Pensem en els equipaments de proximitat que, en la seva planificació, tenen com a
referència àmbits de població o realitats demogràfiques específiques. És molt diferent
parlar d’una escola bressol o un casal de gent gran, que requereixen d’unes
determinades condicions, com la consideració del nivell de mobilitat –i abans el segon
tinent d’alcalde ho comentava– o parlar d’altres equipaments que realment poden
abastar radis d’influència més amplis.

En principi, jo crec que l’elaboració d’un pla d’equipaments té en compte totes aquestes
realitats, i els barris han de ser una d’elles perquè és en el territori on es troben els
equipaments i on conviuen els ciutadans i ciutadanes. És en el territori on hi ha els
equipaments de proximitat, però també aquells que en venim a dir de descentralització,
i els de desconcentració, o de ciutat, i és en aquest punt on crec que la intervenció de
les universitats és molt important.

Cotxeres Borbó, i parlem d’equipaments, és una illa d’equipaments. Això és el que és,
o el que serà. I una illa d’equipaments, en aquesta interrelació entre els barris i el Pla
d’equipaments, és un dels elements que genera centralitat i, per tant, fa barri, i allà
dintre hi haurà equipaments de proximitat però també equipaments de desconcentració
–com la caserna dels Mossos- o equipaments de ciutat. És el que genera espais de
convivència. És allò que moltes vegades hem volgut definir amb el Pla d’Illa, com la illa
de Fort Pienc, i això és el que ha de ser Cotxeres Borbó, o altres illes d’equipaments
que s’estan fent. Són espais que han de generar convivència a través de la seva
centralitat i a través de buscar la interrelació entre els diferents equipaments. És una
mica com ho definia la universitat: és un esquema de campus urbà que lliga territori,
barri, convivència i també coneixement. Jo crec que és això l’element que una mica
s’ha anat a buscar. M’agradaria... Can Peguera ho coneixem i a més jo vaig anar a Nou
Barris el dia de la presentació amb un debat viu sobre Can Peguera, o, fins i tot, quan
vàrem descobrir que potser el límit del districte tenia un punt que havíem d’acabar de
polir.

El debat ha estat viu en tots els territoris i ha estat divers, així com les diferents
aportacions. I és aquest sentit, en el que voldríem continuar recollint totes les
aportacions i a partir d’aquí serem capaços de formular una proposta.
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3. Informació sobre el projecte de Carta de drets i deures

L’alcalde, tot donant les gràcies a la Regidora, obre el següent punt, la informació
sobre el projecte de Carta de drets i deures, atorgant la paraula a la senyora Vallugera.

La Sra. Pilar Vallugera i Balañà, regidora ponent de Dona i Drets Civils

Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a totes i a tots. La passada Permanent del Consell
de Ciutat vam presentar el que serà el text esborrany-projecte de Carta de drets i
deures. Partim, doncs, d’un esborrany, ja que vam considerar que era molt difícil obrir
un procés participatiu sense partir de la base d’un text ja començat a treballar. Així
doncs, es tracta d’una proposta del que - des de la Regidoria de Dona i Drets Civils -,
creiem que ha d’acabar configurat aquest instrument que serà la Carta de drets i
deures de Barcelona.

Per elaborar el text que tenen vostès en les seves carpetes, i que és el primer de
moment que repartim a totes les entitats de la ciutat, hem tingut en consideració tres
textos:

1) el primer text que va fer la Síndica de greuges, titulat també «Carta de drets i
deures de Barcelona».

2) un text que vam demanar als Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona per
veure en quin marc normatiu i legislatiu ens movíem, i

3) un text sorgit de la pròpia Regidoria de Dona i Drets Civils que tenia com
antecedent i com a marc absolut de referència la Carta de salvaguarda dels drets
humans a la ciutat, de la qual vostès saben que Barcelona n’és ciutat promotora i
signatària.

A partir d’aquí, hem intentat elaborar aquest text, de manera que reculli l’essència dels
tres, tenint en compte  tot allò en què hi havia coincidències. Va des de l’àmbit més
simbòlic, que recull la Carta de salvaguarda dels drets humans fins, segurament, al
més concret, que mostren part de les ordenances. Insisteixo en què es tracta d’un
primer instrument a partir del qual creiem que es pot produir el debat, la discussió, el
diàleg entorn del que hagi d’acabar sent la Carta dels drets i deures dels ciutadans de
Barcelona.

És necessari dir en aquest punt, que els grups municipals disposen d’aquest text, però
que els grups de l’oposició no el subscriuen. És a dir, no és un text que hagi estat ja
discutit i sigui una proposta tancada.

Què és el que crèiem que era interessant en el procés col·lectiu de participació per a
la definició de drets i deures? Doncs que ho féssim tant a nivell territorial, com a nivell
dels propis consells sectorials que són agents importants en el procés de participació
del nostre Ajuntament, així com també a nivell individual.

Cal dir que en la Permanent del Consell de Ciutat una de les entitats va suggerir –i ha
estat recollit perquè entenem que és una bona idea– que aquest text sigui consultat
també a les entitats o federacions que es dediquen bàsicament al treball vinculat a
l’àmbit dels drets humans. Per això, tant la Federació d’ONG pels Drets Humans com
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l’Institut de Drets Humans, com la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del
Col·legi d’Advocats seran també inclosos en aquest procés com interlocutors.

També tenen el cronograma o calendari. Aquest serà un procés de participació que el
volem intens, però acotat en el temps. És a dir, plantegem l’aprovació i, per tant, que
l’Ajuntament es doti d’aquest instrument, com a màxim pel mes de gener de l’any 2007.

És un procés que l’hem de començar, treballar i acabar entre els mesos de setembre i
desembre d’enguany. Això és així perquè ja tenim una certa tradició en la confecció de
l’ideari col·lectiu, en la definició dels drets que creiem que com a ciutat hem de tenir,  ja
que així ho vam fer en tot el procés de la Carta de salvaguarda dels drets humans a la
ciutat.

Ara avancem un pas, intentem concretar aquests drets definits, i fer-los especialment
adaptats a la ciutat de Barcelona, alhora que posar en contrapartida el que creiem que
són deures. Voldria amb això deixar clar que no estem redactant una ordenança, sinó
deures que tinguin a veure amb aquest equilibri necessari per a la vida en col·lectivitat.
Drets i deures serien dues cares de la mateixa moneda.

Pel que fa al contingut, m’hi referiré molt breument. Em sembla interessant remarcar
que el capítol primer - de disposicions generals - està formulat bàsicament a l’entorn de
la idea «força» que guia tot el text, que és el dret a la ciutat i, al mateix temps, al deure
de solidaritat, són els dos conceptes que per nosaltres estan vinculats, en les seves
dues accepcions. És a dir, entenem que la ciutat és l’espai col·lectiu que pertany a tots
els seus habitants i, per tant, tenen el dret a trobar-hi les condicions per a la seva
realització individual, social, política i ambiental, però alhora, el que acaba explicant i
fent el contrast d’aquest dret a la ciutat és el deure de solidaritat, que entre tots els
ciutadans i ciutadanes tenim per fer que aquest dret a la ciutat realment existeixi.

Posteriorment –seguint el propi esperit i estructura de la Carta de salvaguarda i també
de la proposta feta per la Síndica– passem al capítol 2, de drets i deures civils i polítics,
en què entenem que hi ha el dret i els deures a la llibertat, els drets a la participació
política, d’associació, de reunió i de manifestació en les seves dues –insisteixo– cares
de la moneda, drets i deures a la vida privada i familiar, i a la informació.

Els següents capítols es refereixen a: drets i deures socials i econòmics; drets i deures
culturals; drets i deures ambientals i de salut; drets i deures de l’administració
democràtica local i les disposicions finals.

Per tant, bolcarem aquest text als territoris, als consells sectorials i també a la
participació individual, i a aquelles associacions que sense estar en cap dels àmbits,
territorial o sectorial, vulguin participar-hi per tal disposar, al final del procés, d’un
instrument que volem sintètic i fàcilment comprensible. Som conscients que en aquesta
primera versió del document no s’han aconseguit aquests principis, de ser bàsicament
sintètic, bàsicament clar, bàsicament utilitzable.

Així doncs, el que fem avui és presentar aquest text com a inici. Presentar el
cronograma perquè sapiguem en quines fases i en quins períodes anirem realitzant
aquestes actuacions a nivell territorial, de consells sectorials, i de participació
individual. Aquesta, vista l’experiència del projecte la Barcelona dels barris,
comprendrà també les butlletes, les urnes, i òbviament una audiència pública. Volem
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que finalitzi amb aprovació final del Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, comptant
amb una nova sessió del Consell de Ciutat, un cop la proposta hagi estat debatuda, i
s’hagi fet la devolució de totes les possibles aportacions, tant en seu territorial com en
seu sectorial.

L’alcalde dóna pas a un torn de paraules per comentar el procés.

El Sr. Arcadi Oliveres Boadella, persones rellevants

Ara no és el moment d’anar repassant article per article, ja que segons el cronograma
que se’ns ha donat hi haurà un ampli procés de debat. Hi ha diverses coses a dir, però
no entraré ara en profunditat, ho centraré només en una que a mi, veritablement, em
sembla una mica escandalós, i em refereixo a l’article número 3, apartat número 4.
L’esmentat article està referit als drets i deures de la participació política i en l’apartat
número 4 es diu: «Els residents no nacionals a Barcelona podran ser escoltats en
relació a aquells assumptes que els afectin» Estem creant ciutadans de primera i de
segona. Primer, «podran ser», és a dir, ni tan sols «hauran de ser escoltats», «podran
ser escoltats». I en segon lloc, només per «aquells assumptes que els afectin».

Jo penso que els ciutadans són ciutadans de ple dret, fins i tot hi ha una idea molt
expandida pel Consell d’Europa del qual es reclama aquest document de salvaguarda
dels drets humans, segons el qual no s’ha d’intentar donar els drets en funció de la
nacionalitat, sinó en funció de la residència permanent, d’allò que en diríem «el dret de
ciutadania». I per altra banda, aquesta recomanació del Consell d’Europa, que no ha
estat acceptada pel Govern espanyol, malgrat les incidències o les recomanacions al
respecte que ha fet en diverses ocasions el Parlament Europeu, penso que hauria de
començar a entrar a dins de la nostra manera de pensar. O sigui, si realment
l’Ajuntament de Barcelona vol ser progressista, si l’Ajuntament de Barcelona vol donar
drets als ciutadans, no es pot de cap manera –ho dic ara en una fase completament
inicial– deixar l’article 3 d’aquesta manera. Els drets dels estrangers han de canviar
d’una manera radical.

La Sra. Maria Morón Martín, representant de Ca la Dona

Òbviament és un text que acabem de veure i, per tant, no podem fer cap comentari
referit al contingut. Però només, a cop d’ull, salten a la vista algunes qüestions de
forma que són molt importants com és el tema del sexisme en el llenguatge.

La Sra. Beatriz Espejo, representant del Consell de Gais, Lesbianes i
Transsexuals (Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya)

Haciendo una valoración superficial del texto, mas adelante espero que tendremos
oportunidad de debatirlo en nuestros respectivos consejos, me parece una declaración
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de intenciones que entra en contradicción con la normativa municipal en lo que se
refiere a la ordenanza de convivencia.

Ustedes saben que nuestra asociación, junto con otras asociaciones entre ellas la
FAVB, hemos puesto un recurso contra dicha ordenanza porque pensamos que viola
los derechos humanos. También el consejo al que represento votó en contra.

Será necesario elaborar esta Carta con rigor, sin contradicciones y con la máxima
participación. Pediría que reflexionemos entre lo que se presume que es esta ciudad,
solidaria, tolerante y respetuosa con los derechos y deberes del prójimo, con lo que
después, en la practica sucede. Existen documentos vinculantes cuya aplicación tiene
consecuencias nefastas en los sectores más desfavorecidos (mendigos y trabajadoras
del sexo) y se proponen otros que de entrada no se plantean como vinculantes.

El Sr. Miquel Àngel Fraile, persones rellevants

Assenyalar que en tot text, sempre és molt important llegir-se el preàmbul, la
intencionalitat. I crec que és important que d’aquesta intencionalitat que té l’Ajuntament
respecte a fer una carta de drets i deures, es deriven tots els demés temes. I dic això
perquè realment després, a l’hora de desenvolupar  les normatives que l’Ajuntament té,
són ordenances d’obligat compliment, i en conseqüència, per a tots els ciutadans i per
a totes les activitats. Per tant,  tal com es pot redactar –i he vist un exemple que ara
explicaré– podria ser o sembla, que l’ordenança no seria obligatòria.

Per tant, hem de tenir molta cura i suposo que després hi hauran les revisions
oportunes, perquè no puguin succeir situacions com, per exemple, en l’article 16, en
temes de medi ambient, l’apartat 11 diu: «Totes les persones tenen el deure d’abstenir-
se de consumir begudes alcohòliques en espais públics que puguin causar molèsties a
les persones.» En sentit contrari, si no causa molèsties es pot beure, algú podria
interpretar, i possiblement l’ordenança diu que no es pot beure, molesti o no molesti. I
així altres articles sobre molèsties de soroll, etc.

Vull dir que són aspectes en els que s’ha de tenir cura en la redacció perquè a mi em
sembla que és molt bo que la gent pugui reflexionar de quins són els seus deures i
quins són els seus drets, i que no hi hagi una mala interpretació després a l’hora de
l’aplicació de les ordenances.

El Sr. Rafel Grasa en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB)  Secretari General

Com a representant de la Universitat Autònoma, i com a coneixedor d’aquests temes,
primer saludar la iniciativa; crec és bo que hi hagi una carta de drets i deures.
Tanmateix haig d’advertir, com a acadèmic, potser no caldria caure en excessos.
Tenim reiteracions constantment de drets i deures en cadascun dels casos i hem
d’intentar ser concisos . Crec que és una de les coses que s’hauria de dir, i més perquè
ara ja tenim un Estatut amb drets i deures en aquest sentit, recollits.
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I després, quatre comentaris concrets amb ànim constructiu. Primer, s’ha de precisar
els destinataris. Una carta que ja en el títol inicial no diu si són drets i deures de la
ciutadania –ciutadans i ciutadanes– o de la ciutat, planteja confusions. I pel que he vist
del text, tota l’estona hi ha aquesta confusió. Si són els ciutadans i ciutadanes s’ha de
donar una definició, aquí lligo amb el tema que plantejava l’Arcadi: ciutadà resident, no,
sinó hi haurà confusions constants.

Segon comentari, de sistemàtica: la redacció. En aquest moment no és possible seguir-
ho. El preàmbul i la part declarativa parla de quatre parts, l’altra de sis, etcètera. No
quadra. Jo ho he intentat fer-ho amb molta atenció, etcètera, i no em quadren. Per tant,
en aquest sentit cal recollir-ho, perquè també hi ha repeticions entre articles, etcètera. I
ho dic perquè el setembre està molt a prop si heu de fer aquesta fase participativa.

Tercer comentari, el tema típic quan es parla de drets humans: «dret a» o «dret de».
Això està mal resolt. En general s’utilitza cada cop més el «dret a» però en un cas
concret es parla del «dret dels transports sostenibles», article 17. Evidentment no crec
que vulguem donar dret als transports sostenibles, però és que, a més, dintre hi ha
dificultats. Es parla de «sostenibilitat», sostenibilitat en un sentit tècnic de tres
components –social, econòmic i ecològic–, i cap d’ells està recollit. No es parla
realment de «transport sostenible», sinó que es parla de «transports accessibles»,
etcètera. Torna a  haver-hi una disfunció entre una cosa que no té valor jurídic, que és
l’enunciat d’un article, però que ajuda a entendre el que ve amb l’article.

I el quart comentari, sobre les disposicions finals. Aquí tornen a sortir coses que ja
estaven recollides, però sobretot n’hi ha una, la primera, en la que s’hauria de vigilar.
Diu: «Aquesta Carta de drets té el seu fonament en la Declaració universal, en la
Constitució espanyola...», el llistat de lleis no és el mateix que el del preàmbul, però es
que, a més, acaba dient que cadascun dels seus enunciats té el rang obligacional  que
les respectives normes jurídiques avalen. Ull!, perquè en aquest moment, de les que
surten a la disposició final, obligació només en tenen la Constitució espanyola, la Carta
municipal i la Llei municipal i de règim local, perquè si es parla de la Declaració
universal no té valor obligacional, el tenen els pactes.

Aleshores, caldria tenir cura amb aquest tipus de coses, tot i que –insisteixo– crec que
és una molt bona iniciativa.

La Sra. Pilar Vallugera, regidora de Dona i Drets Civils

Sí, molt ràpidament, i començo pel que m’és més fàcil. Respecte del llenguatge no
sexista i de la cura que hem de tenir, en tindrem. El contingut encara no està del tot
complet, tot i que hem fet molt ràpidament un intent de revisió. No només intentarem
tenir cura amb el llenguatge no sexista, sinó que també tingui un impacte de gènere
equitatiu, perquè no es tracta només que hi hagi incorporades la sensibilitat en aquest
àmbit, sinó que de l’impacte de gènere també en tinguem un informe.

Un comentari que recull diverses de les observacions que s’han fet: he dit al
començament que aquest text era el lligam o el refregit de diferents textos que s’han
anat posant en allò que coincidien, una cosa darrera l’altra. Aquest text, en origen,
estava fet amb diferents colors, que és una manera molt ràpida de treballar, que s’han
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perdut en fer les còpies. Per tant, els preàmbuls són tres preàmbuls diferents, un
darrere l’altre, i realment, com que remet a sistematitzacions que després no s’han
mantingut, es perd una certa visió global, però tots tres preàmbuls et donen visions i
mirades sobre el que ha de ser una carta de drets i deures que no són coincidents, que
tenen aspectes de contingut que sí que coincideixen però en tenen d’altres que
dibuixen un marc més ampli. Per tant, els hem posat tots tres perquè a l’hora de poder
debatre, entre totes les persones que ho hem de fer, cap a quin lloc crèiem que havia
d’anar, d’alguna manera les tres orientacions eren presents i, a més, ens feien més
ampli el marc, és a dir, no ens constrenyia amb un tipus de carta determinada.

Respecte al tema dels no nacionals. És obvi que aquesta és una de les grans
qüestions. Igual que la definició de a qui ens dirigim, és a dir, qui és el subjecte, a qui
va adreçada aquesta carta. Aquest és un dels grans elements de debat, jo diria. Fins i
tot, el fet de definir què considerem per veí, què considerem per ciutadà, què
considerem per resident a Barcelona. Són conceptes que s’utilitzen, de vegades, no de
manera idèntica entre totes les persones que els fan servir, efectivament donen lloc a
error.

Pel que fa a l’Estatut, és cert, falta la referència normativa i falta la incorporació del que
l’Estatut ara preveu en el seu capítol de drets i deures de les persones. Falta també,
com s’adonaran, i ho enviarem per correu ja que es tracta d’un error de paginació, el
capítol dedicat al dret a l’educació.

Per tant, bàsicament el que ens interessava avui era presentar-los, amb un cert temps
donat el calendari previst, un primer text que està en revisió i en debat; comunicar en
aquest consell plenari que hem començat amb tot el tràmit participatiu, amb tot el
procés de debat i de reflexió sobre el que ha de ser la Carta de drets i deures dels
ciutadans i ciutadanes de Barcelona, i que aquest procés té un calendari. Per tant, es
trametrà a totes les entitats que en formen part, un cop incorporades les modificacions
que hem esmentat – sobre l’Estatut, el capítol de dret a l’educació, etc– i també quan
haguem acabat de pactar-ho amb els grups de l’oposició, perquè voldríem que també
fos el seu instrument, el seu esborrany. I és a partir d’aquí que iniciarem audiències
públiques, processos territorials i processos sectorials. I contestant a la senyora
Espejo, efectivament, es veurà en els consells sectorials, tant en tràmit de debat com
també en tràmit de devolució de les aportacions que aquells consells hagin fet.

4. Precs i preguntes

L’alcalde

Molt bé. Moltes gràcies. Doncs hauríem donat compte dels punts 2 i 3 de l’ordre del dia
i passem a precs i preguntes.

El Sr. Arcadi Oliveres Boadella, persones rellevants

Bé, tal com el  president acaba de dir, el mes d’agost se’ns acosta i, a vegades, porta
sorpreses perquè passen coses i com que no hi ha ningú queden descontrolades.
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Aleshores, el que volia dir és només una reflexió que no sé si aquest és el lloc, però,
aprofitant que hi ha precs i preguntes i que estem en el Consell de Ciutat, ho voldria
plantejar com un tema que em preocupa i que fa referència a una història molt vella i
que l’Ajuntament coneix bé i que es diu el Forat de la Vergonya.

Resulta que en el Forat de la Vergonya hi ha hagut una acció amplíssima de
participació ciutadana duta més o menys bé durant bastant temps, i després d’haver
constituït, doncs, una mena de jardinet, uns camps esportius, unes reunions
sovintejades de veïns, fins i tot un hort ciutadà, resulta que ara sembla que hi ha –o
almenys això és el que m’han dit els veïns afectats– una “piqueta” municipal que
amenaça i, a més, pot ser que amenaci durant l’estiu. Jo no sé si aquest és el lloc per
preguntar-ho, tampoc sé si és el moment de respondre, però en tot cas no volia deixar
passar aquesta oportunitat per fer-ho constar.

El Sr. F. Xavier Tomàs Goyena, representant del Pacte per la Mobilitat.
(Transprime)

Voldria en primer lloc, agrair que la petició feta al darrer Consell sobre la necessitat de
transport a la part alta de l’Hospital de Sant Pau,  està funcionant amb la incorporació
d’un minibus. Demanaria ara, si fos possible, que s’augmentés la freqüència.

 El segon tema tracta de les competències de l’Ajuntament sobre la gestió de les
infrastructures, sempre es parla del paper a desenvolupar per l’Àrea Metropolitana, i no
veig cap tipus de millora quant al servei públic de transport. Sabeu que moltes vegades
us parlo del port, del trànsit que té de camions, caldria un bon servei de tren que
descongestionaria tota una àrea d’accés a la ciutat. Sembla que aquí la Generalitat
està una mica apartada d’aquest tema i penso que podria col·laborar, ajudar en el tema
d’infrastructures i tot el que sigui necessari per avançar.

La darrera qüestió és el servei d’autobús a l’aeroport. Són petits i no estan dissenyats
per a la gent que arriba amb maletes. De seguida s’omple per l’equipatge i molta gent
no pot pujar. Penso que hauríem de buscar una solució en aquest tema.

Prego, si us plau, que us interesseu en aquests temes.

La Sra. Rosa Gil Garcia, persones rellevants

Fora del punt de l’ordre del dia, reemprenc el tema de la Barcelona del barris. Aprofito
per felicitar al rector Sr. Rubiralta pel projecte d’integrar la universitat al territori on està
ubicada i en aquest sentit la millora que pot suposar pel Raval aquesta interrelació amb
les entitats que hi treballem.

Com sabeu, a més de ser la propietària de Casa Leopoldo, sóc la presidenta de la
Fundació Tot Raval, i aquesta fundació ha fet un estudi sobre la infància i
l’adolescència del barri del Raval, on es constata l’especifica  realitat social del barri en
el tema de menors. Remarco aquest tema, perquè tenim un estudi recent que constata
que la presència dels nouvinguts ja supera el 60 per cent dels habitants del barri del
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Raval i que en deu anys s’incrementarà, per part dels propis nouvinguts, en 20.000
persones més la demografia del barri del Raval.

Si us plau, què pensen fer amb aquest barri? El projecte la Barcelona del barris té en
compte aquesta especificitat i el que pot implicar aquest increment? Només volia deixar
això damunt de la taula.

El Sr. Jordi Hereu i Boher, regidor de Participació Ciutadana, Solidaritat i
Cooperació

Dóna resposta a les intervencions del darrer punt.

 Es contactarà amb el districte de Ciutat Vella traslladant la inquietud sobre el Pou
de la Figuera.

 Recorda que antigament el Raval havia tingut més població que la que hi ha
actualment. Remarca que es una reflexió important, que en els diferents projectes
que es duen a terme ja es treballa amb les entitats del barri i del districte i amb
altres institucions de ciutat, en el sentit de tenir un barri cohesionat i divers a la
vegada.

 La Carta Municipal obre un camp on l’Ajuntament, de manera directa, pot
representar els interessos de la proximitat en infrastructures, tant en relació a
l’autoritat portuària, com amb l’aeroport, etc. La veu de Barcelona estarà més
representada.

 En l’ATM, consorci format per la Generalitat, l’Ajuntament i altres municipis
metropolitans s’està consolidant una política de creació de més freqüències, més
rutes i més serveis en el transport públic.

L’alcalde

Donaríem fi al Consell de Ciutat d’aquest mes de juliol. I, com algú de vosaltres ha dit,
se’ns ha girat feina de cara a la tardor, perquè hem d’acabar el tema de barris i el tema
de drets i deures, que són temes molt importants. Esperem que a final d’any puguem
tenir tots aquests processos acabats i que ens hagin pogut generar un bon grau
d’entesa per tal de tirar endavant aquestes noves propostes per a la ciutat.

Gràcies per la vostra assistència, pel vostre treball i bona tarda a tothom.

Es tanca la sessió a les vint hores i vint-i-vuit minuts.


