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ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL DISTRICTE 

Identificació de la sessió 

Núm.:  

Data: 7 d’abril de 2021 

Caràcter: ordinari3 

Horari: de 18.02 a 20.37 

Lloc: Seu del Districte de Sant Martí. Semi presencial per videoconferència 

Assistents Ima. Sra. Marilén Barceló Verea, presidenta del Consell (GMCs) 

 Im. Sr. David Escudé Rodríguez, regidor del Districte (GMPSC-CP) 

 Xavier Bañón Fábregas, conseller (GMDPSC-CP) 

 M. Eugenia Angulo López, consellera (GMDCs) 

 J. Miguel Sánchez Sánchez, representant GUB 

 Josep Pasqual Gavilan, Dep de Comunicacions 

 Josep Garcia Puga, gerent del Districte 

 Marta da Pena Gómez, secretària del Consell  

Desenvolupament de la sessió 

La presidenta del Districte de Sant Martí, la Ima. Sra. Marilén Barceló Verea, obre la sessió. 

En primer lloc, saluda el regidor de Govern, el gerent, els consellers tècnics, els consellers portaveus 

que els acompanyen a la sala i la secretària, i sobretot vol saludar i donar les gràcies a l’equip tècnic 

que fa possible poder fer telemàticament. També saluda els veïns i els consellers que els acompanyen 

telemàticament. 

Procedeix a aprovar l’acta de la sessió anterior i comenta que les preguntes que no es van poder 

respondre en la sessió anterior s’han contestat per correu. 

Demana que quan el ciutadà entra en la sessió telemàtica introdueixi el nom i el cognom, per poder 

identificar-los i donar-los pas. 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR, DEL 22 DE FEBRER DE 2021 

La presidenta dona per aprovada l’acta de la sessió anterior. 

2. TORN OBERT DE PARAULES. 

La presidenta obre el primer torn d’intervencions. 
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El senyor Mario Castro, la senyora Laura Majo i el senyor Jose Antonio Alejo Moreno no estan 

connectats i se’ls tornarà a donar torn de paraula més endavant.  

La senyora Teresa Pardo es disculpa per trigar en contestar. 

La presidenta contesta que no es preocupi i aprofita per recordar que té 2 minuts per realitzar la seva 

intervenció. 

La senyora Teresa Pardo fa referencia al cas de Constantinoble 2, una comunitat que s’havia fet 

càrrec de la inspecció i tenen les actes, on es presentava l’equip de foment del pla de barris per 

gestionar e iniciar els tràmits de rehabilitació. Van tramitar ells la instal·lació de mesures cautelars i 

després van desaparèixer. Ha rebut una sanció de 600€. Explica que han demanat la traçabilitat de les 

comunicacions i enmig de tot es troben que no s’ha comunicat ni tan sols al departament de llicencies 

del districte que les cautelars estaven instal·lades quan aquesta gestió va ser d’un operador municipal. 

Per tant, no sap com ho poden fer però demana la devolució de l’import, diu que es va sol·licitar per 

registre el 12 del més passat. Diu que no és normal, perquè això ara no es pot derivar a IMU, IMU està 

per unes inspeccions per unes diagnosis, però en aquest cas estem parlant d’una mala gestió 

continuada que està portant conseqüències. Indica també que al febrer de l’any passat van entrar per 

registre la sol·licitud de que es cancel·lessin aquest tipus de sancions, se’ls va contestar per escrit que 

no hi havia cap en marxa, mentre que la d’aquesta comunitat ja estava tramitant-se. Demana la 

traçabilitat dels documents. Pregunta si es retornarà els diners a la comunitat i si hi ha algun 

plantejament per a resoldre aquestes situacions. 

El gerent demana que repeteixi l’adreça. 

La senyora Pardo repeteix que es tracta de Constantinoble 2, explica de nou que va ser Foment qui va 

instal·lar les mesures cautelars i que han demanat la traçabilitat de les comunicacions amb el 

departament de llicencies que de fet va ocultar la seva signatura i resulta que no havien comunicat ni 

que estaven instal·lades. A més explica que han començat a arribar les sancions, son persones grans 

que no tenia capacitat a l’hora d’entendre les comunicacions que estaven rebent i estan totalment 

descol·locats, els de foment han desaparegut, i de fet consten a les reunions anteriors i allà tenim un 

merder i una multa que han pagat els veïns, s’ha demanat per registre la devolució de la multa. 

La presidenta diu que donarà torn de paraula a 3 persones més. 

El gerent explica que sense la documentació davant l’hi serà complicat donar una resposta 

correctament a la seva petició, revisaran tot el tema i es posaran en contacte amb Foment, revisaran 

tota la documentació que tenen i veuran com poden subsanar la situació. Finalitza donant gracies. 

La senyora Pardo s’acomiada donant gracies. 

La presidenta dona les gracies i dona la paraula a la senyora Marta Soto. Es perd la connexió i dona la 

paraula al senyor Miguel Romera. 

Els senyor Miguel Romera explica que després de dos mesos de concentracions a la rambla 

Guipuscoà recolzats per 23 entitats del districte demanant l’ampliació del Cap de La Pau en el consell de 

barri del 23 de desembre la senyora Marta Cabanes del consorci ens va informar que aproximadament 

el 20 de gener del 2021 es signaria un acord de cessió, per passar uns 600 m2 del actual casal cívic al 

Cap de La Pau. Això no sa signat i de moment per el que sabem trigarà temps. Durant les 
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concentracions vàrem reunir més de 2000 signatures que es van entregar a les diferents 

administracions competents, entre elles: el Consorci Sanitari de Barcelona, el Districte de Sant Martí, el 

Departament de Salut i el departament de Treball Afers Socials i Família. Només hem rebut una 

resposta del departament de Salut, que ens va respondre que per raons d’agenda la consellera no els 

podria rebre i que delegava en el senyor Jaume Estany del Consorci per a que els dones resposta. 

Explica que no han rebut cap resposta al respecte i que el 24 de març en una reunió online amb la 

senyora Marta Cabanes i altres persones del ajuntament i del districte, la senyora Marta Cabanes els va 

confirmar els retards en el acord de referencia, però sense assumir cap compromís de temps per 

resoldre el tema. El que si que els va dir és que es realitzaria la cessió de l’espai entre el Cassal Cívic per 

el Cap de la Pau. Indica que les seves peticions segueixen sent les mateixes: l’ampliació del Cap de la 

Pau, la tornada de les especialitats mèdiques que hi havia en el seu moment en el cap de la Pau, inclòs 

pediatria, com abans de la pandèmia, i per últim que les activitats que es feien abans de la pandèmia al 

casal cívic es mantinguin dintre del barri de La pau. Diu que demanen al Ajuntament de Sant Martí que 

recolzi les seves peticions, pressionant el consorci sanitari per una ràpida solució. I en aquest sentit 

demana al regidor si sap alguna noticia nova respecte la possible ampliació del Cap utilitzant metres del 

centre Cívic. Dona les gracies. 

La presidenta dona les gràcies i cedeix la paraula a la senyora Diana Escudero. 

La senyora Diana Escudero reivindica que la resposta que es va donar a la seva intervenció anterior 

va ser nul·la. Explica que durant 5 anys s’ha estat prometent i publicant per premsa respecte al cinema 

de Pere IV: Que es faria, que hi hauria de 100 a 150 treballadors públics, de 150 a 200 serveis i diu 

doncs, que amb la resposta que van donar a la seva última pregunta es va quedar igual, llavors la 

torna a repetir la pregunta: Quants serveis hi haurà en el barri? Tant que ha dit públicament, que va 

prometre que hi hauria de tot al cinema Pere IV. Que tindran, quins serveis tindran? Diu que com 

sempre el barri es queda enrere, no serà res, res del que es va prometre per premsa es farà, nul. I 

unint-se a la seva companya Teresa demana la devolució urgent a la comunitat de Pere IV, ja que els 

diners son d’ells. S'acomiada donant les gracies. 

La presidenta agraeix la intervenció i agraeix que s’hagi ajustat al temps, sol·licita que tanquin els 

micros i tot seguit dona la paraula a la senyora Devora Vergely. 

La senyora Devora Vergely que explica que des de Tessàlia 4 volen respostes per esclarir la situació 

actual de la Comunitat de Tessàlia 2. Ja en el consell anterior el regidor Josep Maria Montaner, quan se 

l’hi va preguntar per el tema de les rehabilitacions els va dir que s’havia començat un nou projecte en 

que les rehabilitacions es farien per edificis. Va fer menció a una llista dels quals els primers eren 

Tessàlia, a Tessàlia dos com a tessàlia 4 ja se’ls havia donat unes pautes per part d’habitatge de Sant 

Martí, diu que aquestes pautes ja es van complir fa més d’un any. Diu que l’acord era realitzar la ITE i la 

col·locació de mesures cautelars de càrrec a les comunitats i el projecte l’assumia el districte. Explica 

que per part de L’IMU a Tessàlia 4 cal que fem una diagnosi i ja te firmat el conveni per la realització 

d’un projecte. Diu que la van desvincular de tessàlia 2 en processos diferents i Tessàlia 2 a dia d’avui 

segueix sense ninguna Comunicació. Volem una resposta per aquesta comunitat. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula a la senyora Asunción Garcia. 
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La senyora Asunción Garcia pregunta si el districte te intenció de crear una oficina, que actuï d’ofici 

per resoldre les problemàtiques que generen les entitats bancaries i els fons voltor al barri. Per altre 

banda, explica, que estan molt preocupats perquè es te constància al barri del bessos maresme de 

varis pisos que han estat cedits per les entitats bancaries a habitatge per a la mesa d’emergència i que 

no han arribat mai a les famílies perquè estan ocupats il·legalment. Diu que alguns que si han estat 

assignats, tot i que mai s’han arribat a regular els subministres, llum, gas, aigua. Diu que hi ha falta de 

control de l’administració de les habitatges que tenen en el barri i algun dels pisos cedits no han arribat 

al barri. Pregunta que han de dir al respecte per la mala gestió d’aquests habitatges? Dona les gracies a 

la presidenta. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al regidor del Govern i agraeix a tothom que 

hagin respectat el temps. 

El gerent es dirigeix al Sr. Miquel Romera sobre l’ampliació del Cap de La Pau, que ell molt bé ha 

situat en que les demandes del barri es situen en ampliar el Cap i en la tornada dels serveis que han 

desaparegut com la pediatria. O de mantenir les activitats del casal cívic, vol manifestar-l’hi que s’està 

treballant des del districte des del primer moment en que el consorci es va manifestar en ampliar el Cap 

de La Pau que com molt bé ha dit no és un tema senzill. Diu que hi ha dues conselleries, la de Salut i la 

de Benestar Social, que una te la titularitat del Cap i l’altre la del Centre Cívic i hi ha uns petits 

desajustos a l’hora d’acordar el conveni que ell esmentava, que esperàvem que fos realitat al Gener. 

Explica que ara està avançant i pel que esperen i els han anat informant tant Salut com el Consorci 

Sanitari de Barcelona i des del Districte a petició del regidor estan intentant ajudar en el possible en el 

que poden, que en reubicar les activitats del barri de la Pau, cosa que no és senzilla perquè hi ha una 

perruqueria i és un tema complexa, hi ha altres activitats que sembla que seria una mica més senzill. 

Diu que estan en aquesta situació i que esperen i desitgen que en les properes setmanes o més això 

pugui està conclòs o es signi el conveni i puguin parla dels treballs per la ampliació del Cap de la Pau. 

El regidor respon a la Sra. Escudero, donant-li la raó en quant a l’escassetat d’equipaments en el 

barri del Besos Maresme, diu que estan 100% d’acord i per això diuen des del primer dia que és una 

de les seves primeres prioritats, perquè és una lluita veïnal des de fa molts anys, recorda fa 15 anys 

quan liderats per el pare Salvador van fer una nit en el Cap demanant l’ampliació i més metres 

quadrats, explica que creu que son fites importants que gracies als veïns i veïnes es van aconseguint. 

No nomes el cinema Pere IV, que està clar que ha de ser el nou cor en equipament per els veïns i les 

veïnes. En el sentit sanitari, amb els treballadors i treballadores que vindran, jo crec per tant que posem 

la primera pedra i la última en aquest mandat per donar aquesta resposta històrica en els veïns i veïnes 

del Pere IV sinó que en el propi equipament del Pere IV han de passar moltes més coses, molts més 

serveis, precisament com deia la Sra. Escudero, per el que disposaran de metres quadrats, de capacitat 

per 100-150 persones, mes o menys, per dur a terme activitats, sales de reunions i sales d’estudi que 

tampoc existeixen com calen al barri, estem treballant també un programa cultural que disposi per 

poder executar-se d’equipament, però també sabem que no hi ha pro amb els metres quadrats que hi 

ha al antic cinema Pere IV i per això s’està treballant amb altres espais del propi barri des de la reforma 

que l’altre dia vàrem veure i s’especificava que era la reforma del mercat del Besos i els metres 

quadrats que guanyarem en el entorn del mercat, per tant recuperarem metres per el públic per oferir 

als veïns. També el Centre Cívic Besos que s’ha recuperat els espais pel trasllat de l’aula per adults o el 
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nou espai de menjador Gregal que permetrà recuperar altres usos dels actuals locals que hi han, també 

el nou equipament esportiu per fi veure la llum i això també permetrà gaudir de nou de l’equipament 

esportiu tant necessari al barri, el nou casal de Barri de la Illa del Maresme Puigcerdà que ha d’obrir ha 

de veure la llum a 2022 i també com saben l’acord amb esquerra per la compra de nous locals per 

activitats d’entitats. Conclou dient per tant que la Sra. Escudero te tota la raó, de mica en mica aniran 

ampliant, obrint, adquirint, espais per a que el barri tingui els equipaments que com deia la Sra. 

Escudero son justos que tinguin. 

El regidor es dirigeix a la Sra. Devora Vergely, sobre Tessàlia 2 i 4, l’hi diu que en els darrers 

consells de Barri ho han anat explicant per la importància que te, diu que ella te raó al dir que és 

important, tot el pla de treball de regeneració urbana i totes les millores que son necessàries. Diu que si 

no va errat Tessàlia 4 ja ha estat inspeccionada i Tessàlia 2 com la resta de finques que ja s’han anat 

comentant s’iniciaran al llarg del més de Maig. En tot té alguna consulta en concret, alguna consulta en 

detall o es dirigeix algun veí o veïna per consultar, també informa que ja fa un més que es va obrir la 

Oficina d’atenció als veïns i les veïnes, d’atenció a la Regeneració Urbana al Centre Cívic del Bessos i 

que tots els dimarts i els dijous estan a la tarda per resoldre qualsevol dubte prec o suggeriment per 

part dels veïns i les veïnes. 

El regidor es dirigeix a la Sra. Asunción, dient que el l Sr. Josep Miquel Abad podrà donar una 

resposta mes concreta, explica que no tenen previsió d’obrir una oficina únicament per això, que 

haurien d’obrir moltes oficines per moltes problemàtiques i no disposen d’aquesta capacitat, però si que 

creu que es un tema molt important, que el Sr. Santiago, director de la oficina d’habitatge de Sant Martí 

potser te competències en aquest sentit o els pot informar de manera més concreta en aquest sentit, 

però si que elevarà el prec a la Regidoria d’habitatge perquè en aquest sentit desconeix si hi ha algun 

equip de treball que porti exclusivament aquets temes, ja que creu que és molt important i més en els 

temps que corren. Pregunta si està el Sr. Santiago Coy. Finalment diu, que com la resposta que es 

mereix la Sra. Asunción no és la que l’hi esta donant ell en el grau de concreció que voldrien i que per 

això intentaran contactar amb el Sr. Santiago e intentaran fer-l’hi arribar per escrit per tant al director 

de la Oficina d’habitatge i l’hi donaran la pertinent resposta.  

Dona les gracies i dona pas a la presidenta. 

La presidenta dona les gracies al regidor i dona la paraula al Sr. Joan Centelles. No està connectat. 

Dona la paraula al Sr. Angel Ruiz.  

El Sr. Angel Ruiz explica que han tingut coneixement de l’atorgament del la llicencia d’obres per part 

de l’ajuntament de Barcelona per a desenvolupar tota la promoció d’habitatge nou que s’ha de 

construir a l’entorn de l’anomenada Illa Letona. Aquesta intervenció que es fa l’antiga fabrica de la Illa 

Letona, està situada al seu Barri, l barri del Parc i Llacuna del Poblenou i preveu una promoció per part 

de l’empresa HIBUK PARTNERS de 273 habitatges i unes places d’aparcament per cotxes motos i 

bicicletes de l’entorn de 300 unitats d’aquestes. Diu que tindran doncs un temps de patir molts 

problemes al barri, com els produïts per el soroll, la brutícia, el tràfic,... Diu que l’associació de veïns i 

veïnes no es posiciona en contra d’aquesta construcció privada però si que els correspon la defensa 

dels drets de les persones del barri i sobretot dels que viuen a prop de la Illa Letona. Explica que 

aquesta fabrica estava constituïda per diferents volums constructius que estava formada per edificis i 

naus industrials, aquí desenvolupaven la seva activitat industrial fins el seu tancament. Aquets edificis i 
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naus que actualment estan premeditadament abandonats tenen a les seves teulades, o es concentren, 

aproximadament uns 5000 m2 de plaques de fibrociment amb contingut d’amiant. Diu que des de la 

seva associació de veïns impulsaran totes les iniciatives necessàries per a garantir una correcte 

manipulació, retirada així com transport i eliminació d’aquest material perillós que vagin dirigits als 

gestors de residus autoritzats. Diu que també vetllaran per a que la promotora Hiko partners 

compleixin la normativa vigent i totes les molèsties derivades tinguin la menor repercussió possible per 

la vida dels veïns i veïnes del barri. Diu que han d’assegurar que els veïns i veïnes del barri, tant com els 

visitants circumstancials i els propis treballadors que intervinguin a la obra, no es vegin exposats a una 

unió fortuïta de fibres d’amiant derivades d’aquesta dispersió que la seva manipulació pot fer al 

l’ambient. Diu que també vetllaran per a que no hi hagi un incompliment o una negligència per part de 

la promotora de les seves obligacions, respecte a la normativa vigent. Així doncs esperem el 

recolzament de les administracions publiques per a que facin un seguiment des de les autoritats. 

La presidenta l’hi recorda que ha d’anar finalitzant. 

Demana a tots els responsables municipals que facin d’aquesta causa de la retirada i manipulació del 

fibrociment per a que això no comporti un risc per a la salut de tots els veïns i veïnes del barri. Per tant 

demanen que es faci un seguiment exhaustiu de la llicencia d’obres i de la retirada del fibrociment.  

La presidenta l’hi torna a recordar que hauria d’anar acabant. 

Diu que al districte hi ha un gran numero d’edificis, la majoria privats, amb teulades de fibrociment i 

que sent un material cancerigen perillós, demanen a les autoritats que facin un cens per a tenir 

coneixement concret de l’abast del problema. Finalitza donant les gràcies. 

La presidenta dona les gracies i recorda la necessitat d’ajustar-se al temps. Dona la Paraula al Sr. 

Miquel Tomás. 

El Sr. Miquel Tomás explica que la seva petició és per l’ampliació de la zona 27 de l’àrea verda. Diu 

que ells treballen al polígon de la Verneda industrial, que son 194 empreses dintre del polígon. I han 

rebut una notificació de que a partir de maig passarà tot a ser una àrea verda, diu que serà un àrea 

només per a residents, que no podran aparcar treballadors. Diu que és un problema, només a la seva 

empresa ja son més de 500 persones i això els està generant un neguit de que passarà, quines 

solucions els donaran, perquè ho han marcat com a zona per residents però des de guipuscoà, via 

trajana, can oliva fins al carrer Joan Brossa no hi ha cap habitatge, tot son fabriques i empreses, 

demana si els poden informar una mica més al respecte. 

La presidenta dona les gràcies i dona la paraula al Sr. Amador Monleón. Es perd la connexió. 

La presidenta dona la paraula a Salvador Mañosas. No contesta. Dona la paraula a Mateu Ginas, 

no contesta. Dona la Paraula a Joan Cuevas. 

El Sr. Joan Cuevas explica que és un tema que ja ha comentat a les audiències anteriors però no l’hi 

ha servit. Fa referencia a les voreres del carrer Freser, son tant estretes que no poden passar dues 

persones si es troben de cara. Com que a la ciutat s’han fet actuacions d’urbanisme tàctic, es plantegen 

si es pot fer algun tipus d’actuació per millorar la seguretat i l’accessibilitat en aquesta zona. Comenta 

també que a l’alçada del passeig roure per connectar amb la plaça sant Josep de Calassanç no hi ha 

pas de vianants i és un pas molt habitual de gent que sempre creuen per allà, es un pas on els cotxes 
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tenen molta velocitat, hi ha poca visibilitat i la gent creua per el mig i demana si es podria posaran pas 

de vianants, un pas elevat, un semàfor, el que fos. S'acomiada. 

La presidenta dona la paraula al Sr. Amador Monleón. Segueix sense poder connectar-se. 

La presidenta dona la Paraula al regidor. 

El regidor demana al gerent que respongui al tema de la Fabrica Letona. 

El gerent es dirigeix al Sr. Angel, l’hi recorda que ja va plantejar el tema a l’últim consell de Barri, 

també els van plantejar que en el moment que es tinguessin el projecte de construcció de totes les 

teulades de fibrociment d’aquesta illa els ho farien arribar, això encara no ho tenen. Però si que 

preveuen que en les properes setmanes tinguin una reunió perquè els promotors s’han posat en 

contacte amb el districte perquè volen venir a presentar el projecte i totes les qüestions. Per tant si 

preveuen treballar aquest tema i els preocupa la retirada del fibrociment. Estaran atents i alerta al 

respecte perquè és un risc per les persones. Diu però que si les coses es fan bé i s’han de fer bé, no 

hauria d’haver cap mena de preocupació per part de l’administració ni dels veïns. Tant bon punt tinguin 

la reunió els informaran dels treballs de desconstrucció. 

El gerent es dirigeix també al Sr. Miquel Tomás Crespo, sobre l’àrea verda de la zona 27 que s’està 

implantant aquesta setmana i entrarà en funcionament el 31 de maig. Tenim una zona industrial que 

esta frec a frec amb la zona de residents i aquesta zona el que té com objectiu d’alguna manera és 

blindar els aparcaments dels residents i en aquest sentit han de ser conscients que aquest punts de 

corner de la ciutat han estat històricament utilitzats per arribar des d’altres llocs, deixar el cotxe i agafar 

el metro i continuar. I això es el que els veïns ens han demanat d’alguna manera, és una reivindicació 

des de fa molt de temps dels veïns de la Verneda i la Pau i ara el que es fa és donar una resposta a 

aquesta demanda llargament esperada. 

El regidor respon al Sr. Cuevas donant la raó en que les voreres en una bona part del carrer Freser 

son realment estretes, com és també molt típic a tot el casc antic del camp de l’arpa, voreres estretes i 

ple de cantells d’edificis afectats. Si que vull comentar que tenim en previsió la millora i la reformulació 

de la plaça heroïnes de Girona i també de Josep de Calassanç i potser també es el moment per 

estudiar. No sé si ha de ser urbanisme tàctic o algun altre tipus de obra. Perquè amb el Urbanisme 

tàctic vostè sap que ara mateix difícilment passaria un cotxe i els veïns. No sé si seria la solució o 

s’hauria d’optar per un altre tipus de via. Diu per tant que és els companys d’Urbanisme quan 

escometem les millores d’aquestes dues places quan també hauran d’estudiar el carrer Fresser. 

El regidor dona la paraula al Sr. Monleón. 

El Sr. Monleón vol defensar un front marítim digne de Barcelona. L’associació de veïns del front 

marítim va sorgir fa més de vint anys en un barri que encara s’estava formant i des del seu naixement 

el seu motiu central sempre ha sigut la lluita per la dignificació del front marítim compres entre Bac de 

roda i Josep pla. Son múltiples les accions que la Associació ha dut a terme amb aquest objectiu i 

l’associació ha mantingut reunions amb tots els grups polítics, tant del govern com de la oposició i de 

tots hem rebut mostres de comprensió però aquesta comprensió no s’ha traduït en cap tipus d’actuació 

global en tot aquest temps. La única actuació que fou indignant, va ser la intenció d’emmagatzemar en 

aquest espai més de 2000 blocs de formigó de 25 tones destinats a la rehabilitació del port olímpic, que 
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haurien inhabilitat el us d’aquest espai durant 2 anys. Es va poder evitar aquesta situació gairebé en 

extremis, però un cop aconseguit aquest objectiu aquesta associació ha demanat insistentment al 

districte que s’iniciï un procés de participació veïnal per tal de començar a debatre les idees entorn del 

front marítim. La resposta de Darrere del govern fou que el temps de tot el procés es mascara al 

darrere del govern del districte i que per tal d’optimitzar els resultats finals prèviament s’ha d’haver 

establert un projecte inicial que es prengui com a punt de partida sobre el qual poder treballar tots 

plegats. Amb el ànim de poder desencallar aquesta situació la associació es va posar en contacte amb 

el taller d’arquitectura Ricardo Bofill perquè els ajudes a plasmar sobre el paper els objectius que es van 

marcar per l’espai compres entre els carrers la Jonquera i el Fòrum. De bon principi vàrem defensar 

que el passeig marítim i la cobertura del cinturo del litoral és un gran projecte que afecta al conjunt de 

la ciutat. De forma especifica ens hem plantejat que el destí natural d’esbarjo de la població resident 

dels barris del front marítim de Diagonal mar i de les àrea d’influència de les àrees del V25,27,29,31,33 

la Sagrera la Verneda i la Pau, el clot, la verneda, provençals, besos, besos mar i altres que seria 

carregós d’enumerar i que calculem supera àmpliament més de mig milió de persones. El projecte ha 

d’estar obert a aportacions de qualsevol associació grup o persona interessada en el tema i donar una 

sortida digne a un tema enquistat. S’ofereix a posar les eines necessàries per a que aquest precs 

participatiu sigui el més ampli possible i doni veu a tots els agents socials, la idea de base de la qual 

parteix aquesta associació de veïns i queda recollida en el esquema que Ricardo Bofill del taller 

d’arquitectura ha presentat, es la prolongació del parc del Poblenou, cobrint el cinturó des del carrer de 

la jonquera fins a Josep pla, cobrint el parc de diagonal amb el front marítim i retornant aquest espai a 

l’ús mediterrani recuperant la flora que es pròpia i que un cop assentada atrauria a la fauna 

característica quest entorn. Amb la qual cosa s’uniria la ciutat amb el parc i el mar. Sense la barrera que 

actualment significa la ronda. Amb gairebé 30 anys des de les olimpíades resulta inaudit que aquest 

tram del litoral encara no estigui urbanitzat i les rondes cobertes, si fins i tot així és una autentica marea 

urbana la que visita quest entorn tots els caps de setmana. No podrem ni imaginar el que significarà 

per a la ciutat quan això reuneixi les condicions mínimament exigibles. I es per això que creiem una 

necessitat peremptòria dur a terme la reorganització definitiva d’aquest entorn en el conjunt urbà. 

La presidenta dona la Paraula al regidor. 

El regidor agraeix la preocupació i la feina, diu que en confiança l’hi fa una critica constructiva i diu que 

s’ha deixat una mirada metropolitana d’aquest passeig i fins i tot veure les seves connectivitats a la 

banda del bessos i a la banda del Llobregat, es important estar connectats. Diu que ell creu que s’ha de 

fer també i cal tenir aquesta mirada. Diu que esta totalment d’acord amb ell, i respecta la 

professionalitat del Sr. Bofill i que traslladarà el informe al departament corresponent per a que facin el 

que creguin mes adient que s’ha de fer amb un estudi contractat per els veïns i les veïnes. Diu que 

estarà molt gustos de poder acompanyar-los, estar amb ell i compartir les idees que ell pot tenir i la 

seva visió. Diu que tot el projecte del pavelló blau que des del primer dia ha intentat inculcar i dibuixar i 

que tothom participes i per tant estan en sintonia. Comentar que al llarg d’aquest semestre, per no 

entrar en una data concreta, es necessari, per tant s’obrirà un projecte de participació dels veïns i les 

veïnes, perquè ho vaig preguntar i em varen dir que seria en aquesta fase del procés. No l’hi puc dir 

una data exacta perquè l’hi estaria dient una mentida, per tant és mes o menys imminent que puguin 

vostès participar en la feina que s’està duent a terme, per la part més tècnica. Es una de les últimes 

grans transformacions de la ciutat, es va treure els cotxes com llargament ens havien demandat els 



 

 

Audiència Pública del Districte de Sant Martí - Acta Pàg: 9 
 

veïns i les veïnes. Perquè ha de ser un espai recuperat també per els barris limítrofs en el litoral i s’està 

treballant dins l’ajuntament en molts àmbits diferents. Des del districte però també des de parcs i 

jardins, platges i urbanisme, molts àmbits els que participen perquè diu el regidor que com diu el Sr. 

Monleón ell creu que forma part de la idiosincràsia de la ciutat i ha de tenir la importància que ha de 

tenir una obra d’aquesta envergadura. Finalitza dient que estan en la mateixa lineal i que treballaran 

plegats per veure-ho i fer-ho realitat. 

La presidenta dona les gràcies e informa que es farà un torn de 4 preguntes i es donarà la paraula de 

nou al regidor. 

La presidenta dona la Paraula a la Sra. Helena Sanz. 

La Sra. Helena Sanz diu que va participar a l’anterior audiència publica. Primer que res pregunta si 

van traslladar la seva petició al govern. Diu que ara vol preguntar sobre Wad Ras, diu que a les noticies 

han dit que la presó de Wad Ras ens deixa el 2027 i l’ús en el planejament preveu construcció 

d’oficines i hotels. Vol saber si això serà així si realment es construiran hotels al solar de l’antiga badras i 

li preocupa que es continuï afavorint els hotels i les noves construccions al 22@ i la resta de barceloní, 

però les llars compartides continuen amb la voluntat de prohibir-les dins del nou PEUAT. Diu que 

durant el ple municipal BCN Pel Canvi va proposar regular les llars compartides, que la crep de turisme 

que va fer la Generalitat a l’agost preveia la incorporació d’aquesta nova figura, que esquerra 

republicana, PSC i comuns van votar en contra la regulació de les llars compartides afavorint els hotels i 

recordar-l’hi que no som especuladors, som famílies de tot tipus que necessitem llogar l’habitació per 

sobreviure i per diferents situacions personals no podem llogar l’habitació a llarga durada, sinó a curta i 

llavors també nosaltres volem decidir qui entra a casa nostre i ser autosuficients i generar la nostre 

economia. També creiem que formem part d’una economia circular i que el impacte econòmic del 

turisme a Barcelona s’ha de distribuir no nomes en els hotels i recau també en els barris de proximitat. 

També descentralitza el Turisme. Llavors aquestes decisions que perjudicaran a més de 1000 famílies 

que ara mateix tenen publicades les habitacions en diverses plataformes. Ens preocupa que un govern 

d’esquerres no vulgui asseure’s amb els amfitrions i si us plau es que aquest es el nostre oxigen. No 

s’entén com en un context de pandèmia vosaltres el que feu és voleu prohibir. 

La presidenta recorda que ha d’anar acabant. 

Finalitza demanant al regidor que de nou traslladi la seva petició al seu Govern per a que s’assegui amb 

l’associació d’amfitrions i s’asseguin per obtenir una regulació justa. Dona les gràcies. 

La presidenta dona les Gracies i dona la paraula a la Sra. Marina Gispert. 

La Sra. Marina Gispert demana que es pacifiqui el carrer Coll i Vell, diu que tot i ser un carrer 

peatonal amb prohibició de cotxes i motos i velocitat màxima 10 Km/hora, actualment és una via 

ràpida per anar a Navas i ni els cotxes ni motos respecten les senyals. Diu que no sap que s’ha de fer 

però que actualment es donen situacions de perill i d’assetjament vial. Ella proposa convertir-lo en cul 

de sac, el últim tram que és el que dona a Navas que és el que utilitzen els cotxes per saltar-se el 

semàfor de trinxant es podria posar un volart en mig del carrer que el camió d’escombraries que va a la 

cantonada pugui sortir fent marxa enrere i que passin les bicis però no passin els cotxes. Diu que així 

evitarien que les bicis es pugin a la vorera quan es troben un cotxe, per el perill. La seva segona petició 

fa referencia a que en la audiència publica del dia 22 de gener se’ls va comunicar que l’ajuntament 
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contactaria amb els propietaris de l’edifici del DIR Maragall sobre la teulada que tenen que son 4095 

metres quadrats d’amiant de l’any 1965. La reunió seria sobre les possibilitats i ajuts disponibles per 

treure l’amiant. Vol preguntar com va anar la reunió, si es va arribar a algun acord i si es així quin 

calendari hi ha previst. Finalment donada la situació de 4096 metres quadrats d’un amiant molt vell i fet 

malbé que es veu a les fotografies via satèl·lit que esta adobat i que esta malament, vol demanar un 

sistema de controls ambientals, inspeccions visuals, analítiques d’aire i sobretot sorra emprant 

microscopi d’electrònica de transmissió tecnologia terme als patis que l’envolten, que son l’escola 

d’Antoni Alemanya, la llar d’infants Camp de l’Arpa, la Biblioteca Caterina Albert i la residencia d’ancians 

Alt Química. s'acomiada donant les gracies. 

La presidenta dona la paraula a Maria Jose Domínguez. 

La Sra. Maria Jose Domínguez dona les gracies al regidor per donar la raó al Sr Monleón en el tema 

de connectar la ciutat i el mar en tot el front marítim, que va treure els cotxes fora i diu que entendran 

ara la seva petició en que els gossos també. Explica que la seva queixa fa referencia que en el parc de 

Diagonal Mar s’ha prohibit a les famílies amb gossos poder-los passejar lligats perquè perjudiquen la 

biodiversitat del parc, cosa que entenen que altres col·lectius, com aquets ( ensenya una foto amb 

persones de pícnic) no ho perjudiquen., si ho esteu veient hi ha un seguit de jocs (foto jugant a algú 

que sembla tenis) si veieu hi ha unes zones perfectament acotades i senyalitzades que estan niuant 

espècies (ensenya fotos amb nens apujant-se als arbres) que nosaltres respectem (fotos de brutícia i 

bosses per la gespa) aquí veieu la brutícia, plàstics que acaben en el llac, a l’estomac de les aus. No vull 

allargar en el temps. Inclús aquí podeu veure carros del Mercadona (ensenya un carro del Mercadona 

al llac) que crec porta uns 6 mesos. Hi ha uns col·lectius que gaudim del parc, tots podem gaudir del 

parc i no entenem perquè les famílies amb gossos se’ns prohibeix passejar amb el gos. Sobretot per el 

fet que es una qüestió de sociabilitat, hi ha moltes persones monoparentals hi ha moltes persones 

soles, moltes persones grans que estan soles. Que el fet de sortir a passejar amb el gos, prenen el sol 

seuen estan una estona caminen veuen passar gent... no entenen perquè el fet que vagin amb un gos 

lligat fa que ells com a col·lectiu perjudiquen la biodiversitat del parc, perjudiquen totes les especies que 

van a niuar de temporada, cosa que respecten absolutament i en canvi hi ha altres col·lectius que no 

tenen cap problema. Per exemple el ajuntament dona una llicencia. 

La presidenta l’hi recorda que hauria d’anar acabant. 

La Sra. Domínguez l’hi diu que és conscient de que encara l’hi queden 58 segons perquè ho ha estat 

monitoritzant per respectar el temps. Dona les gracies i continua. Diu que l’ajuntament dona unes 

llicencies especifiques cada any per la revetlla, a la diagonal exactament debat del carrer Llull per 

l’entrada a una casa de petards, que entenem que aquest soroll a les aus els molesta força més. (Es 

sent riure a algú) Pregunta si la senten perquè l’hi dona el efecte de que no l’estan fent cas. 

La presidenta respon que l’estan sentint però que hauria d’anar acabant perquè el temps no son 3 

minuts sinó 2 i que quan ella l’hi ha donat el avis ja portaven 2 minuts i 38 segons. 

La Sra. Domínguez explica que ha sigut per ensenyar les fotos, es disculpa i diu que la seva plataforma 

considera estrany que l’ajuntament permeti cada any per sant Joan una caseta de petards que saben 

que te la llicencia adient exactament debat del llac de diagonal mar i que no tingui cap tipus de 

problema i que els petards potser no perjudiquen la biodiversitat dels parcs i en canvi els seus gossos 
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lligats si. La seva petició és que volen una resposta una reunió i volen que els escoltin. S'Acomiada 

donant les gracies. 

La presidenta l’hi dona les gràcies i explica que la Sra. Analia Mariela no pot connectar-se no pot parlar i 

que el regidor contestarà la seva pregunta per escrit. 

La presidenta dona la paraula al Sr. Joaquin Delgado. 

El Sr. Joaquin Delgado de la Associació de Veïns del Clot Camp de l’Arpa explica que te 4 temes, tres 

estan pendents de l’anterior Audiència Pública. El primer explica que a l’anterior Audiència Pública el 

regidor els va dir que es reunirien amb ell, la federació camp de l’arpa, el casal de joves i la seva 

associació per continuar el preacord signat el 2018 sobre l’auditori cinema, la residencia de gent gran i 

el nou casal de joves a l’entorn de la farinera. La seva petició és que se’ls doni ja una data per aquesta 

reunió conjunta amb el districte i ecologia urbana. El segon tema és que des de mitjans de febrer que 

esperen una data de reunió amb el regidor per tractar els temes que tenen en el barri i més ara que 

amb l’acord amb esquerre es poden fer més coses en el barri amb aquest pressupost extraordinari. Diu 

que estem a la meitat del mandat i ja és hora de tenir aquesta reunió. El tercer diu que és reiteratiu, fa 

referencia a l’edifici A1 oi diu que a l’audiència no es va contestar la pregunta del Sr. Miquel Catasus. 

Volen que en aquest mandat es faci ja el projecte A1 de l’edifici d’habitatge social i volen que com a 

mínim s’iniciïn les obres de l’edifici. Diu que en aquesta zona ja ha hagut un desnonament i que hi ha 

una família que haurà d’anar-se i que no podrà anar a aquest edifici A1 perquè no està construït i que 

el motiu principal és que l’ajuntament no esta complint els seus plans i ells ho troben escandalós. Sobre 

aquest tema diu que tindran informació durant la setmana i la setmana següent. Per últim sobre el 

tema de les cuines industrials. A través d’un veí es van assabentar que ... 57 s’havia detectat que 

s’estaven construint una cuina industrial allà, i es van posar en contacte amb l’ajuntament i se’ls va dir 

per telèfon que això estava afectat per la moratòria. Demanen que es reafirmin en la resposta donada i 

que els expliquin com poden presentar al·legacions, tant el veïnat com l’associació perquè no s’obrin 

aquest tipus de negocis en zones en vies de pacificació on hi ha molts problemes amb els veïns afectats 

per sorolls i tot això. S’acomiada donant les gracies. 

La presidenta dona les gracies i dona la paraula al regidor. 

El regidor respon a l’Helena Sanz indicant que ells no creuen que siguin especuladors ni molt 

menys, vol aclarir-ho. Respecte a la previsió del projecte del solar de Wad-Ras, ell va llegir als medis de 

comunicació de la Generalitat que son els que tenen la competència en el tema de presons i la 

propietat del terra, tenien prevista el trasllat sense especificar quan , es parla d’anys, i no l’hi consta cap 

projecte hoteler a la vila olímpica noi en aquell espai. En tot cas treballaran en el que abans 

comentaven dels barris que no tenen equipament municipal i que cal lluitar per desfer el dèficit, es 

precisament també a la vila Olímpica i treballarem per a que la presó de Wad-Ras com llargament ha 

estat reivindicada per els veïns i veïnes i l’associació de veïns de que s’acabi convertint en un 

equipament.  

A la Sra. Gispert Muñoz, sobre la pacificació de Coll i Vehí i la teulada del Dir, dona la paraula al 

gerent per a que doni una resposta més concreta. 

El gerent Respon a la Sra. Gispert sobre les dues qüestions, la primera la pacificació del carrer Coll i 

veí, comenta que a les actuacions municipals d’aquest mandat no hi ha previst cap actuació sobre 
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aquest tema i que per tant la resposta a dia d’avui és que no es pot escometre aquesta actuació. Diu 

que s’està actuant a molts indrets però la veritat és que la demanada en aquets moments de la ciutat 

és molt més intensa del que poden abordar i per tant hauran de deixar-ho per un altre moment. Sobre 

la Teulada del DIR i sobre la seva implicació amb el tema del Fibrociment, comentar el que ja han 

comentat amb el tema de la fabrica letona i altres qüestions que també s’insisteixen en aquesta 

audiència publica, la qüestió del fibrociment es un tema que els preocupa i ocupa al conjunt de 

ciutadans de Barcelona i altres ciutats i hi ha un debat Europeu molt important sobre això. A nivell de 

normativa s’està plantejant una normativa que fixa que el 2023 hi hagi un cens de tots aquets espais i 

que hi hagi un calendari per a la retirada d’aquestes estructures d’amiant que estan quedant molt 

obsoletes. Ells estan intentant fer tot el possible per a que es vagi accelerant, tot i que no depèn d’ells 

com ja van dir estan intentant tenir una trobada amb els gestors del DIR que encara no l’han pogut 

agendar. Espera que en les properes setmanes en quan la puguin tenir hi hagi més coses que els 

puguin transmetre. 

El Regidor respon a la Sra. Maria Jose Domínguez. Agraeix que hagi pujat les imatges, per a que 

ell les pogués veure. Diu que és un parc molt especial. Ell agraeix la paciència, el carinyo i la feina de 

l’associació de veïns Mari Carmen Garcia, la qual ell creu que ella coneix, i la paciència d’explicar a 

tothom com és d’important i com és d’especial aquest parc a la ciutat. I com la idea originaria del 

senyor miralles de fer allà una gran maresme o espais de maresme, per a que precisament es 

consideres un refugi de biodiversitat com s’ha considerat. Amb les visites de les 150 especies d’aus que 

com vostè deia ens visiten. Ara bé continua, hem de saber establir els diferents usos per a que no hi 

hagi un us agressiu d’aquesta zona i que ara mateix està passant perquè està prohibit amb gos lligat o 

sense lligar entrin dins els espais protegits. Diu també és veritat que no només al parc de Diagonal Mar, 

sinó arreu com també ens passa a les platges. Però als parcs en general d’aquesta ciutat, en aquest 

darrer any, sobretot els mesos on hi ha una previsió com hem vist avui per part del PROCICAT de 

poder sortir dels límits de la pròpia ciutat, la gent s’acumula en els espais a l’aire lliure dels que disposa. 

Son molts veïns i veïnes, molts ciutadans els que vivim a la ciutat i quan arriba el bon temps i el cap de 

setmana es fa un us molt més intensiu i molt més multitudinari del que estem acostumats. Per tant 

haurem de veure i combina les dues coses. Ell creu que tb passa per una feina prèvia de qui fa us 

d’aquest parc de saber, i això demana que els ajudin, a fer que sàpiguen com és d’especial i com és de 

diferent aquest parc aquest espai respecte a altres parcs espais del districte i de la ciutat. I per tant, 

conclou, Requereix uns usos diferents en funció de l’especialitat i especificitat que hi ha en aquest parc. 

Per tant reconeixent la importància i la riquesa d’aquest parc extremaran les mesures per evitar un mal 

us però també han de treballar per explicar a la gent que ara està fent un us diferent al que es feia fa 

un any i mig que sàpiguen on estan. 

El Regidor respon al Sr. Joaquin Delgado de l’associació de veïns diu que ell s’ha reunit un parell de 

vegades amb l’associació i que es reunirà les que calguin. Explica que en la darrera conversa amb el 

president de l’associació de veïns arrel de les cuines, ja l’hi va fer saber que era conscient de la 

necessitat de posar un altre reunió a l’agenda però entendran que per sort tenen centenars de reunions 

a aquest districte, que son 9 barris els que te el districte i que només hi ha un regidor, per tant no es 

pot clonar, per molt que l’hi agradaria veure’ls a tots i totes cada setmana és absolutament i 

materialment impossible. Pel 27 d’Abril teníem agendada una reunió que teníem amb l’associació de 

veïns, no amb la federació d’entitats, no tenim cap problema, està aquí el conseller tècnic, no tenen cap 
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problema amb canviar i que la reunió que tenien per el 27 d’abril per parlar d’unes coses s’acabi 

reconvertint en la que vostè ens deia. Diu que després parlaran amb el president de l’associació de 

veïns i que no tenen cap problema. Sobre les cuines, El mateix dijous, vol agrair públicament l’interès 

de l’associació de veïns i del seu president, perquè això ens ajuda a tots i totes i que tingui l’antena i 

que ens ho puguin transmetre es molt important i que mateix dijous, ell creu que a la mateixa hora que 

el president els feia saber la preocupació que tenien arrel d’alguns cartells que havien aparegut en el 

barri d’una possible cuina, van fer les gestions, és cert no estan parlant de les dimensions d’altres 

cuines industrials perquè vostè sap on esta i per el número de cuines. El que vol deixar molt clar, tant 

per les cuines del camp de l’arpa, com les de la verneda, com qualsevol cuina que el que no hagi, com 

en aquest cas, l’inici de l’activitat. La Sra. Janet Sanz i el Sr. Jaume Collboni van oferir una roda de 

prens a on van deixar molt clar que hi haurà una suspensió de l’activitat durant un any que és el 

termini que marca la llei i dins d’aquest termini es procedirà a la modificació la realització de la 

ordenança o normativa que correspongui que sigui d’abast evidentment municipal que és on tenim la 

competència. Si volen sumar i complementar o tenir la iniciativa de qualsevol prec o suggeriment a 

través d’una instancia. Perquè no hi ha cap procediment reglat en el que en aquest moment del 

procediment per entendre’ns sigui participat. Vol dir que en qualsevol procés administratiu hi ha 

diferents fases del procés i aquest encara no ha arribat, per tant si volen tenir la iniciativa i si volen 

avançar-se no hi ha cap problema i poden presentar una instancia o un correu amb les seves reflexions 

o les seves ordenances.  

La presidenta demana a la Sra. Maria Jose Domínguez que els faci arribar les imatges, ja que era un 

material molt descriptiu per a poder adjuntar-lo a l’acta de la sessió. Ella respon que així ho farà. La 

presidenta dona les gràcies. 

La presidenta dona la paraula al Sr. Francisco Javier Sánchez Belmonte. 

El Sr. Francisco Javier Sánchez Belmonte en nom de la Escola de Llevant al respecte de la 

pacificació de l’entorn de l’escola, en concret al respecte de la regulació de la cruïlla del Passeig de 

Taulat de Bac de roda entre Garcia Faria i Ramon Turró. Diu que van fer una petició molt concreta de 

mesures fàcils d’implementar al Desembre, van mantenir 2 reunions amb Silvia Casorrán i Jordi Martín, 

molt profitoses als quals agraeixen molt la seva col·laboració. I el que volen saber és, no parlen del pla 

protegim les escoles ni d’urbanisme tàctic, sinó de mesures molt més senzilles. Volen saber quan 

s’aplicaran aquestes mesures o quin motiu concret hi ha per no aplicar-les. Parlen especialment de 

qüestions de senyalització i de sincronització semafòrica. En tant que consideren que son molt senzilles 

d’implementar, ho consideren casi qüestions de manteniment. S'acomiada donant les gràcies. 

La presidenta dona les gràcies i explica que de secretaria els han avisat que s’estan fent comentaris en 

el Xat adreçats al regidor, diu que ni ella ni el regidor poden veure el xat, per el que no poden 

contestar, per tant si queda alguna pregunta diu que se les enviïn per email i ell els contestarà. Prega 

que el xat s’utilitzi només per a temes tècnics, precisament per evitar que es quedin preguntes sense 

respondre en el xat. 

La presidenta dona la paraula al Sr. Eduardo Muñoz. 

El Sr. Eduardo Muñoz de l’AFA de l’escola Miralletes havia preparat dos temes per al regidor, el 

primer era sobre els Jardins de Can Miralletes, però s’ha quedat una mica obsoleta aquesta pregunta 
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perquè era sobre la relació entre aquest projecte de reparació que hi ha i les possibles propostes del 

Decidim, que ells havien presentat una i un altre veí un altre, però com no han resultat escollides per 

continuar endavant, aquesta pregunta queda al marge. Explica que el segon tema és sobre la 

pacificació de l’entorn de la seva escola. Vol saber on i quan col·locaran el radar previst en aquestes 

intervencions de pacificació de l’escola. Si estarà davant de la porta perquè es veu que en aquesta 

pacificació entra també el institut Broggi i podria ser també el altre tram de carrer i vol saber això. I vol 

comentar si és només aquesta actuació que és fa, que no es poc, però te una pregunta indiscreta 

perquè vol saber perquè els diuen que no es fa res mes perquè no es posen d’acord a dins 

l’ajuntament, per el que vol saber que passa perquè la resposta quan es queixen que no es fan més 

coses és aquesta. I per últim vol comentar que ahir va haver varis atracaments al Broggi, l’institut 

colindant, van robar uns mòbils i això els ho ha fet saber l’associació de mares i pares del Broggi que 

estan en contacte i això els preocupa perquè també hi ha nens de la seva escola que van sols a casa i 

evidentment tenen mòbil. I primer ho volen informar al Districte, que potser ja ho saben a través de la 

GUB i Mossos, que no és la primera vegada que passa i potser les patrulles que passen per el parc, que 

últimament s’han reforçat, o s’amplia el seu horari d’acció, o no sap que es podria fer. Ell ho volia 

comentar perquè és un tema que preocupa tant al Broggi com a ells. 

La presidenta informa de que hauria d’anar acabant.  

Per últim recorda al regidor que te una reunió pendent amb ells, que a veure com ho fan. S'acomiada 

donant les gràcies. 

La presidenta recorda la importància d’ajustar-se al temps i dona la paraula al Sr. Jordi Gonzalez 

Vidal. No es pot connectar. Dona la paraula a la Sra. Rosa Maria Sánchez Garcia. 

La Sra. Rosa Maria Sánchez Garcia diu que tot i que ja s’ha tractat a l’audiència vol recordar 

preocupació que hi ha amb el tema de l’amiant. És un tema que a l’Associació de veïns/nes del Clot 

Camp de l’Arpa els preocupa molt ja que afecta a la salut i un exemple és el pressent judici que s’ha 

reconegut que el presentador Josep Maria Iñigo va morir d’un Càncer de Mesotelioma pleural provocat 

per l’amiant que ell no manipulava i si respirava, era un estudi que tenia fibrociment per aïllar. No 

només provoca aquest càncer sinó que hi ha més. L'escola Antoni Balmanya, la residencia Alchemika, 

la guarderia, la biblioteca tenen confrontat el sostre del DIR que és una gran superfície d’Amiant i els 

usuaris de l’entorn son nens, treballadors, famílies que respiren aquestes partícules. També volen 

recordar el espai que hi ha al passeig Maragall,33 de GRATSA on els veïns també estan afectats. El 

material s’amortitza desintegrant-se amb els canvis de temperatura vent i pluja i no cal manipular van 

tenir la contaminació de partícules que son invisibles i si absorbides per les persones i no les podem 

mesurar per tenir realment el dany, això és al cap dels anys quan les persones es posen malaltes. Si 

volem donar la imatge d’una ciutat verda no només hem de fer illes verdes, també és el que respiren 

les nostres veïnes i veïns. La pregunta és: Tenen controlades les superfícies del districte amb l’amiant? 

Tenen calendaris d’actuacions abans del 2032 i no esperar a que sigui obligatòria la retirada? Hi ha un 

pla d’actuació immediat? S'acomiada donant les gràcies. 

La presidenta dona les gràcies per la concreció i informa que el Sr. Mario Castro no es pot 

connectar i se l’hi donarà la resposta per escrit. Dona la paraula a la Sra. Laura Majo, no està, se l’hi 

donarà resposta per escrit. El Sr. Antonio Alejo Moreno, també se l’hi donarà resposta per escrit. La 

Sra. Marta Soto, el Sr. Joan Centelles, El Sr. Salvador Mañosas i el Sr. Mateu Llinás.  
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La presidenta dons la paraula al regidor i explica que després ho tornarà a intentar. 

El regidor respon al Sr. Muñoz referent al projecte dels Jardins Miralletes explicant que avança com 

ha d’avançar, els companys de Parcs i Jardins amb el disseny de com s’ha de fer la remodelació i 

evidentment amb la part més simbòlica que és la Masia, també fent el projecte com s’han de fer en 

aquets casos. Forma part del pacte que es va fer amb esquerre i que coincidia també 

programàticament amb tots els grups municipals coincidien que havia arribat el moment de millorar el 

parc i donar un us a la Masia de Can Miralletes que estava fins a dia d’avui tancada. Vol comentar que 

sobre els Radars i el tema del robatori d’un mòbil, primer que rés vol agrair la Feina de l’inspector de la 

GUB, el Sr. Sánchez, diu que no l’hi reenviaran perquè no cal perquè com sempre l’interès de la GUB es 

fa evident i present en la seva assistència a tots i cada un dels òrgans de participació que té el districte 

per el que dona les gràcies a l’Inspector i diu que queda constància de la demanda del Sr. Muñoz. 

Sobre els grups de govern diu que no l’ha entès, diu que tots coincideixen en la importància de la 

pacificació de les zones escolars i evidentment que tot és important, algunes mesures son urgents, 

altres urgents importants i altres importants, per tant en aquest ordre de prelació és en el que treballen 

de comú acord, com a mínim és el que ell entén així.  

En quant a les reformes lligat també al Sr. Javier Sánchez de l’escola... de Llevant, actuacions 

pacificació i de la reunió que va tenir no ha rebut retorn de les millores que havien especificat. Però que 

els consellers que deien l’hi comentin per poder avaluar el temps i la forma en poder resoldre-les però 

que no pateixi que si han fet la reunió ho han pogut comentar, no hi ha cap problema. També posar de 

manifest que s’ha imposat la taula de treball per tractar els entorns de les escoles i vol dir que hi ha 

moltes d’aquestes feines, d’aquestes tasques que tenen una taula concreta i ell creu que com més 

bastament i de forma mes concreta i més extensa es poden treballar i ser informats. 

El Sr. Jordi Gonzalez en nom de l’AFA de l’escola Casas no s’ha connectat perquè els ha enviat un email 

informant que el tema ja estava resolt. Per el que el regidor diu que disculpa la seva presencia. 

Per els temes d’amiant dona la paraula al gerent, el Sr. Josep Garcia Puga. 

El gerent respon a la Sra. Rosa Maria dient que s’alegra de tornar-la a veure. Diu que com és un 

tema que ja han parlat a diversos consells i audiències i que avui han tingut tres o quatre preguntes i 

consultes sobre aquest tema. Els ajuntaments estan treballant intensament per eradicar tot el amiant 

que hi ha les teulades, no només aquesta que comentaven o la de letona o la de Pallars o les altres que 

tenen, sinó les desenes i centenar i segurament més teulades i estructures que hi ha amb amiants que 

hi havien i altres qüestions. Desitgen i esperen que això vagin avançant tots plegats i que la normativa 

els ajudi, cosa que fins ara era una normativa molt dirigida a l’àmbit laboral de com es manipulava 

aquest amiant, però no era referida a la necessitat de configurar el que ara ja és de configurar un cens 

i un calendari per a la seva retirada. I per tant ens tenim que sotmetre a aquesta nova normativa que 

els permetrà avançar i sobretot tenir un calendari de finalització. Com ja han dir estan treballant en 

aquesta línia i esperen i desitgen que això vagi avançant en un ritme el més accelerat possible però que 

ja veuen el final de tot aquest procés.  

La presidenta de nou les persones que no s’han pogut connectar: Sra. Laura Majo, Sr Jose Antonio 

Alejo, Sra. Marta Soto, el Sr. Joan Centelles, el Sr. Salvador Mañosas, el Sr. Mateo Llinás. 
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No contesten, diu que sembla que ha hagut algun problema a la connexió i que no es preocupin que 

els farà arribar la resposta per escrit a la pregunta formulada. 

Dona opció a que si s’ha deixat algú ho digui, ningú diu rés.  

Demana disculpa per els problemes tècnics e informa que intentaran resoldre’ls en la pròxima 

Audiència Pública. 

Dona les gracies per respectar els temps i la concreció, dona les gràcies al regidor i el president per la 

resposta, a la Secretaria, al Conseller tècnic i a l’equip de comunicació del Districte. 

Finalitza dient que es trobaran en els òrgans de govern i el plenari i recordant la importància de la 

prevenció de la covid -19. 

La presidenta aixeca la sessió a les 20.37 h. 


