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Resum Trobada Alcaldessa – la Barceloneta 
 
Data: 19.10.2018 
Lloc: Centre Cívic Barceloneta 
Horari: de 18.40 a 21:15 hores 
 
- Imatges: https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72157674807851258 
- Notícia: https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/200-veins-de-la-
barceloneta-participen-a-la-trobada-amb-lalcaldessa_725088 
- Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-rTdSCb4bvw 
 
El passat 19 d’octubre de 2018 va tenir lloc una nova Trobada amb l’Alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, concretament la corresponent al barri de la Barceloneta. 
 
Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 
veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat i amb via directa a les seves preocupacions. 
La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i alcaldessa. S’anima a participar per 
fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar qüestions de política municipal o fins i 
tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai no substitueix els òrgans de debat, 
participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 
 
Temes generals més destacats que es tracten a la Trobada del barri: 
- Associacionisme i vivència veïnal. Punts forts i febles del barri 
- Comerç i activitats econòmiques. Terrasses d’establiments de restauració / Comerç de 
proximitat / Venda ambulant / Inspecció / Negocis privats 
- Convivència. Queixes genèriques / Sensellarisme / Platges / Nits /Soroll 
- Educació. Escoles bressol 
- Equipaments. Edifici Cooperativa Segle XX 
- Habitatge. Queixes genèriques / Ascensors / Puntes de la Barceloneta / Confraria de 
Pescadors / Comissió d’habitatge del barri / Relloguer de pisos de protecció / Gentrificació 
- Mobilitat.  Queixes genèriques / Casos particulars / Contaminació /Mobilitat individual / 
Patins / Bicicletes / Senyalització perimetral / Projecte reforma Via Laietana / Busos / Bici-taxis 
- Neteja.  Queixes genèriques / Recollida pneumàtica / Baldeig / Reciclatge 
- Salut: Clínica de la Barceloneta / Centre d’Atenció Primària / Pudors / Humitats /  
- Seguretat. Sensació d’inseguretat / Policia urbana / Drogues / Capacitat sancionadora / 
Comissaries i Centre de denúncies de la Barceloneta 
- Turisme i lleure. Model turístic / Pisos turístics il·legals / Vaixells / Visualitzadors de pisos / 
Creuers 
- Varis. Alcaldessa / Regidora del Districte / Agents cívics / Procés a Catalunya / Cas 
particular  

 
El desenvolupament d’aquests temes principals i altres que es tracten durant la sessió es 
resum de la següent forma: 

 
 Associacionisme i  vivència veïnal 

- Punts forts i punts febles del barri 
 Una de les persones assistents manifesta que la Barceloneta ha guanyat en 

diversos aspectes durant el present mandat. Es destaquen les promocions 
d’habitatge a Joan de Borbó 44 i 11, els diversos processos de participació 
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realitzats els darrers 3 anys; la persecució dels pisis turístics il·legals; el suport 
a la Taula d’Habitatge; i la compra de l’edifici de la Cooperativa Segle XX. 

 Petició d’alguns assistents a l’Alcaldessa d’ajut integral per a la Barceloneta, 
per solucionar els seus problemes. 

 Comentari d’excés de paciència de la gent del barri, en el marc d’un entorn on 
les coses senzilles no es resolen. 

 
 Comerç i  activitats econòmiques 

- Terrasses d’establiments de restauració 
 Petició de més espai per a les terrasses dels establiments de restauració, entre 

d’altres a l’avinguda Joan de Borbó. 
 L’Alcaldessa diu que es farà complir l’ordenança de terrasses al barri, 

incloent-hi l’avinguda Joan de Borbó. 
- Comerç de proximitat 

 Queixa que s’està pendent el comerç de proximitat al barri 
- Venda ambulant 

 Queixa de venda ambulant il·legal a les platges. 
 Petició de més sancions per a les persones que fan compres als venedors 

ambulants. 
 Algunes queixes relativa al fenomen del Top-Manta. Es diu que les persones 

que venen són mal educades i incíviques, i que es perjudica el comerç del 
barri. 

 L’Alcaldessa matisa algunes de les persones que hi intervenen dient 
que les persones que fan venda ambulant no són una vergonya per a 
Barcelona, però sí que aquesta activitat genera problemes. 
També expressa que hi ha un greu problema de fons que són el dels 
“papers” dels que venen al carrer. Expressa que cal que aquestes 
persones, a les quals qualifica de “vulnerables”,  aconsegueixin 
documentació i que l’Estat s’ha d’implicar en l’atorgament de 
permisos de treball, i que això faria desaparèixer aquestes expressions 
d’economia submergida. 
L’Alcaldessa  diu que des de l’Ajuntament es treballa perquè siguin 
atorgats permisos de treball i s’estan generant plans d’ocupació per 
als venedors ambulants per tal que deixin els carrers. 
Igualment explica que aquest no és un problema de Barcelona, sinó 
que el Top-Manta és present a totes les viles costaneres de Catalunya i 
que al darrere hi ha xarxes il·legals que s’enriqueixen amb la feina dels 
venedors de productes falsificats.  
Acaba dient que s’estan decomissant al carrer tones i tones de 
material il·legal a la venda. 

- Inspecció 
 Petició d’inspectors de guàrdia que actuïn al barri de forma més sovintejada 

davant les situacions fraudulentes. 
- Negocis privats 

 Queixa relativa a un negoci de lloguer de bicicletes al carrer Pepe Rubianes 
que, segons es diu, no disposa de llicència d’activitat. Es comenta que generen 
molèsties de soroll i fums. 

 Queixa que no s’inspeccionen els locals de lloguer de bicicletes 
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  Convivència 
- Queixes genèriques 

 Petició que s’apliquin de forma estricta de les ordenances municipals pel que 
fa a aspectes de civisme. 

 Queixes que la Barceloneta és un “parc temàtic” i que és molt complicada la 
convivència al barri. 

 Queixes de l’alt grau d’incivisme al barri. Es diu que s’ha arribat a una situació 
límit i que cal solucions fermes als problemes de la convivència al barri. 

 Queixa de les persones que orinen pels carrers del barri. 
- Sensellarisme 

 Queixes de l’actitud de persones que viuen al carrer, que es diu que 
s’emborratxen i molesten la ciutadania. Es diu també causen desprotecció i 
que generen problemes d’inseguretat. 

- Platges 
 Queixes genèriques de saturació de persones a les platges. 

- Nits 
 Queixes genèriques que hi ha molts problemes a les nits al barri. 

- Soroll 
 Força queixes d’excés de soroll al barri. 
 Alguns queixes de soroll molest a les nits per part dels camions de les 

escombraries. 
 L’Alcaldessa explica que s’estan fent canvis per minimitzar les 

molèsties dels camions, com ara canvis en els horaris de recollida 
d’escombraries. 

 Petició que al barri en general hi hagi cartells per conscienciar els vianants que 
no facin soroll pel carrer. 

 L’Alcaldessa diu que és una molt bona idea. 
 Queixa en relació amb les discoteques de la zona del Port.  Es diu que 

l’Ajuntament no pot intervenir i sí l’Autoritat Portuària. Es demana que 
l’Autoritat Portuària tingui present els residents del barri. 

 L’Alcaldessa expressa que les concessions dels espais de lleure del Port 
finalitzen l’any 2019 i que cal fer una negociació adequada amb l’Estat 
per tal de revertir les activitats que s’hi fan cap a uns usos que 
beneficiïn el barri. 

 
Educació 

- Escoles bressol 
 Petició de més places d’escoles bressol. 

 L’Alcaldessa diu que s’han obert moltes escoles bressol en aquest 
Mandat i que en l’actualitat s’ha arribat a la xifra de “100”. 

 
Equipaments 

- Edifici Cooperativa Segle XX 
 Petició que l’edifici de la Cooperativa Segle XX es destini a les necessitats de la 

Barceloneta. Es demana que sigui arreglat per la gent del barri i que al seu 
interior hi hagi espais per als més joves i els més grans. 

 L’Alcaldessa expressa que l’edifici és de propietat municipal des de fa 
un any i que ara toca pensar què serà de l’immoble properament, 
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mitjançant un procés participatiu que es convocarà més endavant. 
Indica que hi ha consens al barri que sigui un edifici per a la gent jove 
del barri i un equipament cultural portat pels joves. 
La Regidora del Districte també indica que el barri de la Barceloneta és 
molt conegut pel propi Districte i que s’està atent a la disponibilitat de 
solars per aconseguir més espais al barri. 

 
Habitatge 

- Queixes genèriques 
 Queixa en relació als habitatges del barri que s’estan dedicant a negocis i que 

es demana que siguin recuperats. 
 Petició que els habitatges que es facin al barri siguin per als residents de la 

Barceloneta. 
- Ascensors 

 Queixa dels problemes que tenen les persones grans del barri en relació amb 
el seu habitatge i la seva mobilitat. 

 L’Alcaldessa proposa de fer una sessió especial del Consell d’Habitatge 
que tracti la qüestió dels habitatges sense ascensors, conjuntament 
amb altres temes d’habitatge d’interès urgent del barri. 

- Puntes de la Barceloneta 
 Manifestació de decepció en relació amb les anomenades “Puntes de la 

Barceloneta”, al front marítim, per a habitatge social. Es demana que 
l’Ajuntament lluiti per aquests espais. 

 L’Alcaldessa explica que les “Puntes de la Barceloneta” depenen de 
l’Estat. 
Més en concret la Regidora Gala Pin explica que 6 metres quadrats 
d’aquests terrenys depenen de l’Estat i que s’està gestionant un 
possible usdefruit per al barri. 

- Confraria de Pescadors 
 Una de les persones assistents, en nom de la Confraria de Pescadors, denuncia 

la manca de respecte de l’Autoritat Portuària en relació a un compromís de 
l’any 2011, d’obtenció de cèdula d’habitabilitat d’un conjunt d’habitatges on 
viuen famílies de pescadors. 
Es diu que els pescadors han anat desapareixent de Barcelona, que es té por 
que aparegui aquest ofici a la ciutat i que fan una tasca social molt necessària. 
A canvi demana que es respecti el compromís del 2011. 

 Una de les persones assistents fa la petició de finalització del que anomena 
“projecte dels Pescadors”. 

 L’Alcaldessa diu que no s’ha de perdre de Barcelona l’activitat de la 
pesca i dels pescadors, que ha de ser el contrapès de proximitat 
davant el model de luxe del port fomentat a l’anterior Mandat. 
També indica que el Port ha de ser més proper a la ciutat i al barri. 
És per això que l’Alcaldessa explica que l’Ajuntament ha demanat més 
accés al port i la retirada d’una tanca existent. 
També comenta que caldria fer una reunió per tractar de tot plegat 
amb la Presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa. L’Alcaldessa 
es compromet a intentar concretar aquesta trobada. 

- Comissió d’Habitatge del Barri 
 Una persona que diu representar la Comissió d’Habitatge del Barri demana 

una reunió d’aquesta plataforma amb l’Alcaldessa. 
- Relloguer de pisos de protecció 

 Una de les persones assistents, que viu com a rellogada en un pis de protecció 
oficial, es queixa del frau d’aquestes pràctiques. 
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 L’Alcaldessa diu que l’Ajuntament està perseguint aquestes males 
pràctiques, amb inspeccions, multes i, en cas necessari, la recuperació 
de l’immoble. 

- Gentrificació 
 Força queixes sobre la constant pujada dels preus dels lloguers, que es diu que 

estan en uns nivells inassolibles per al veïnat. 
 Davant les diverses manifestacions relatives a l’habitatge l’Alcaldessa 

comenta des de l’Ajuntament de Barcelona s’està fent una 
multiplicitat d’accions per revertir la situació actual. 
Destaca les accions que s’estan fent a la Barceloneta, molt 
especialment les 2 promocions d’habitatge que estan en marxa. 
L’Alcaldessa reconeix que és certa la manca d’habitatge públic a la 
ciutat, que l’habitatge s’ha convertit en una mercaderia i que els preus 
actuals de lloguer són inassolibles per a una gran part de famílies de la 
ciutat. Manifesta que des de l’Ajuntament s’està treballant 
intensament i s’han posat en marxa tota mena d’estratègies per 
invertir aquesta situació, amb una gran bateria de mesures que fan 
que es multipliqui per 4 la inversió en habitatge. 
L’Alcaldessa aprofita per recordar l’aprovació per part de l’Ajuntament 
que les promocions privades han de destinar un 30% per a habitatge 
social, i que s’està fent pressió contra la normativa de l’actual Llei 
d’Arrendaments Urbans, per tal de fer que els contractes tinguin una 
durada mínima superior als 3 anys actuals. 

 
Mobilitat 

- Queixes genèriques 
 Queixa d’indisciplina viària generalitzada al barri de la Barceloneta i de 

problemes de mobilitat. 
- Casos particulars 

 Exposició del cas particular d’una persona que es queixa que després que fou 
multada, recorregué al Síndic de Greuges, que li va donar la raó. Es diu que un 
any més tard l’Ajuntament encara no ha acatat la resolució. 

 L’Alcaldessa diu que s’ha de reparar el fet esmentat. 
- Contaminació 

 Queixa de contaminació excessiva al barri. 
- Mobilitat individual 

 Queixa per la indisciplina viària de molts dels vehicles de mobilitat individual, 
molt especialment a l’avinguda Borbó. 

 L’Alcaldessa expressa que es va fer en aquest Mandat una nova 
ordenança que ha volgut limitar la circulació dels vehicles individuals, i 
que davant la indisciplina viària, s’han fet més de 2.000 accions 
d’immobilització. 
La Regidora Gala Pin explica que s’han regulat les botigues de lloguer 
de bicicletes, però que en aquest control cal saber dels llargs 
expedients de sanció que fa que no es pugui actuar de forma ràpida. 
Per això s’està treballant en una nova regulació amb projecció de 
futur. 

- Patins 
 Queixa de l’estat del terra que dificulta la pràctica del patinatge al passeig 

Marítim. Es demana per on poden circular les persones que patinen. 
- Bicicletes 

 Algunes queixes de conductes incíviques per part de ciclistes, especialment al 
passeig Marítim. 
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- Senyalització perimetral 
 Queixa que la senyalització perimetral del barri és deficient. 

 L’Alcaldessa diu que preguntarà per aquest tema. 
- Projecte de reforma de la Via Laietana 

 Petició d’un projecte de reforma de la Via Laietana que tingui present el barri 
de la Barceloneta. Cal que la Via Laietana segueixi essent un conducte viari 
adequat entre la Barceloneta i la resta de la ciutat. 

 Petició que no desapareguin els carrils de circulació de la Via Laietana per tal 
de facilitar l’entrada i sortida del barri dels residents de la Barceloneta. 

 Manifestació que la reforma de la Via Laietana no és un afer prioritari i que cal 
treballar més per al barri de la Barceloneta. 

 La Regidora del Districte comenta que la qüestió es contempla dins el 
Pla de Mobilitat de Ciutat Vella i que és segur que seguirà havent 
trànsit a la Via Laietana. 

- Busos 
 Queixa que els busos van massa plens i no s’aturen a les parades del barri. 
 Petició que es posi en funcionament de la línia 120, que es diu que va ser 

aprovat però que no es posa en marxa. 
- Bici-taxis 

 Queixa de la mobilitat en els anomenats “Bici-taxis”, que es diu que no haurien 
de circular pel barri. 

 
Neteja 

- Queixes genèriques 
 Queixes genèriques de molta brutícia al barri. 
 Queixa que no s’han d’escombrar els carrers amb una única escombra. Es diu 

que és insalubre escombrar la brutícia en general i els excrements d’animals. 
 L’Alcaldessa diu que traslladarà aquesta qüestió als responsables de 

neteja de la ciutat. 
També aprofita per comentar que és cert que a voltes pugui haver 
disfuncionalitats pel que fa a la neteja i que, per això, en la nova 
contracta de la neteja es tindrà present tota mena de factors. 
L’Alcaldessa diu que es tracta del contracte més gran dels que impulsa 
l’Ajuntament, de duració de 10 anys i amb un import d’uns 3.000 
milions d’euros en 10 anys. Diu que el contracte, que s’ha d’aprovar el 
Plenari de l’Ajuntament, tindrà un plec de condicions que contempla el 
millorament de les tasques de neteja a la via pública pel que fa a 
horaris, inspeccions, vehicles més silenciosos, i una cosa que diu que 
és essencial: la municipalització del sistema de control. 
L’Alcaldessa expressa també que en aquest Mandat es va detectar 
problemes i irregularitats per part d’una empresa que donava el servei 
de neteja. 
Finalment l’Alcaldessa comenta que la Barceloneta és un dels barris en 
què més recursos es posen a la neteja i que en l’actualitat s’hi posen 
molts diners per reforçar-la. 

- Recollida pneumàtica 
 Petició que la recollida d’escombraries a la Barceloneta funcioni a partir de 

recollida pneumàtica, com a altres parts de la ciutat. 
- Baldeig 

 Queixa que el baldeig de carrers no es fa de forma correcta. 
- Reciclatge 
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 Queixa que els comerços del barri no fan reciclatge dels seus residus. Es 
demana contundència de l’Ajuntament vers aquests establiments. 

 
Salut 

- Clínica de la Barceloneta 
 Queixa que la Clínica i uns habitatges que hi tenen relació i que van passar a 

ser oficines. 
 Petició que es recuperi l’edifici de la Clínica de la Barceloneta com a centre de 

dia per al barri. 
- Centre d’Atenció Primària 

 Petició de conèixer si hi ha retallades pressupostàries al Centre d’Atenció 
Primària (CAP) corresponent al barri. 

 La Regidora del Dte. explica que no hi ha cap notícia que s’hagin 
d’aplicar retallades al CAP. 

- Pudors i humitats 
 Queixa de pudors al barri. 
 Queixa d’excés d’humitats al Barri, fet que provoca males olors. 

 
Seguretat 

- Sensació d’inseguretat 
 Diverses queixes de sensació d’inseguretat al barri i que aquest sentiment fa 

que hi hagi persones que marxin de la Barceloneta. 
 Queixa que els infants no poden jugar al carrer pels problemes de seguretat. 

- Policia urbana d’efectivitat 
 Petició d’una policia urbana que funcioni sota els criteris d’efectivitat en 

relació amb els punts negres de la ciutat. Es demana al comissionat de 
seguretat que sigui sensible a aquesta petició. 

- Drogues 
 Queixes de tràfic de drogues al barri. 

- Capacitat sancionadora 
 Es demana que s’actuï amb fermesa davant els problemes del barri, emprant la 

capacitat sancionadora de l’Ajuntament. 
- Comissaries i Centre de denúncies de la Barceloneta 

 Petició que el aquest equipament sigui veritablement una comissaria de policia 
i no tan sols un centre de denúncies. Es demana que funcioni les 24 hores i no 
com en l’actualitat que no hi ha servei a les nits. 

 Petició que el centre de denúncies sigui d’actuació immediata, d’un màxim de 
30 minuts des de que es donen els avisos. 

 Diverses peticions d’una comissaria al barri. Es diu que la Barceloneta ha 
perdut als darrers anys fins a 3 comissaries. 

 L’Alcaldessa comenta que no pot haver una comissaria a cada barri. 
Diu que hi ha les comissaries de referència a cada Districte i que el 
centre de la Barceloneta és quelcom especial, singular. 
En aquest punt explica que s’ha demanat a la conselleria d’Interior que 
hi hagi més recursos en forma d’agents dels Mossos d’Esquadra per a 
Barcelona. Insisteix en què hi ha un dèficit a la ciutat d’aquests agents, 
fet que contrasta amb els 300 nous agents de la Guàrdia Urbana, molts 
dels quals estan assignats a Ciutat Vella. 
L’Alcaldessa comenta que el 22 d’octubre hi haurà una reunió de la 
Junta de Seguretat a la qual es demanaran més agents dels Mossos 
d’Esquadra, especialment per a Ciutat Vella. 
L’Alcaldessa recorda que la Guàrdia Urbana està fent tasques que no li 
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correspondrien i que l’Ajuntament ha dedicat 12 milions d’euros a 
aquest cos de policia local. També explica que, en relació amb el furts, 
hi ha hagut enguany un 15% més detencions. 
Igualment l’Alcaldessa explica que hi ha un problema judicial que fa 
que els delinqüents no siguin retinguts, cosa que provoca una sensació 
d’impunitat. 
L’Alcaldessa comenta que des de l’Ajuntament s’està reclamant un 
segon jutjat de guàrdia per a la ciutat. 
Finalment indica que el Centre de denúncies de la Barceloneta ha de 
tramitar tota mena de denúncies i que l’Ajuntament està pressionant 
perquè sigui així., però que no es pot comprometre a que funcioni les 
24 hores al dia. 

 
Turisme i lleure 

- Model turístic 
 Petició que siguin sancionats els turistes que no tenen una conducta correcta. 

 L’Alcaldessa comenta que se sancionen les conductes incíviques, que 
hi ha la intenció de canviar l’ordenança de civisme, però que cal 
consens al Plenari Municipal. 
L’Alcaldessa expressa que cal un canvi en l’estratègia del fenomen 
turístic, reduint dràsticament el turisme de borratxera i recolzant un 
turisme més familiar i cultural. Acaba dient que s’ha de seguir 
treballant en aquesta línia positiva. 

- Pisos turístics il·legals 
 Queixes de les plataformes digitals que promouen els allotjaments turístics 

il·legals. Es diu que no se sanciona de forma ferma les plataformes digitals. 
 Petició que funcionin de forma efectiva les activitats d’inspecció dels 

apartaments turístics. 
 Algunes queixes genèriques sobre els pisos turístics il·legals i de manca de 

contundència en la sanció als allotjaments il·legals. 
 L’Alcaldessa comenta, amb la idea de lluita contra la massificació i de 

regulació dels pisos turístics, que se segueix aplicant el pla de xoc de 
multitud d’accions d’inspecció i de tancament de pisos il·legals. 
Comenta que tot plegat dins el marc de l’ordenació del Pla Especial 
Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT), que comenta que s’hauria 
d’haver fet abans i no quan va accedir al consistori l’actual equip de 
govern. 
L’Alcaldessa conclou que s’està fent més inspecció que mai i que s’està 
actuant amb fermesa davant les plataformes de lloguer d’habitatges 
il·legals, fins i tot amb altes multes. 

- Vaixells particulars 
 Queixa d’impossibilitat d’accedir a la zona del Port de Barcelona par part dels 

residents del barri, per l’exagerada presència de vaixells. 
- Visualitzadors de pisos 

 Una de les persones diu parlar en nom dels “Visualitzadors de Barcelona” per 
dir que se senten orgullosos de la seva feina i per manifestar les seves queixes 
perquè es diu que perdran la seva feina el proper 31 de desembre. Diu que els 
serveis d’aquest col·lectiu són necessaris i manifesta la petició que 
l’Ajuntament reassumeixi l’equip de treball existent. 

 L’Alcaldessa explica que l’Ajuntament fa contractacions per a serveis 
municipals amb uns condicionaments legals i que en el cas dels 
visualitzadors cal respectar aquests aspectes legals. 
Diu també que el servei dels visualitzadors no decreix i, tot i no poder 
comprometre’s a mantenir les persones ara fan aquesta tasca, 
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preguntarà per la possibilitat de la petició expressada de reassumir 
l’equip existent. 

- Creuers 
 Queixa dels creuers turístics, que es diu que generen una alta pol·lució que 

contamina el barri. 

 
Varis 

- Alcaldessa 
 Algunes persones agraeixen la presència de l’Alcaldessa al barri amb motiu de la 

present trobada de l’Alcaldessa. 
 Una persona manifesta que està decebuda amb l’Alcaldessa 
 Queixa a l’Alcaldessa de compromisos seus per al barri incomplerts. 

- Regidora de Ciutat Vella 
 Una persona manifesta manca de receptivitat de la Regidora del Districte. Es diu 

que prefereix parlar amb l’Alcaldessa duna qüestió. 
- Nomenclàtor i Memòria 

 Queixa dels canvis de nom dels carrers del barri. 
 Reivindicació de la figura de mossèn Pau Caldés , de qui es diu que treballà 

fermament per a la Barceloneta. 
- Agents cívics 

 Queixa que els agents cívics no fan una feina efectiva per la seva manca 
d’autoritat. 

- Procés a Catalunya 
 Es diu que els polítics relacionats amb el procés que són a presons, haurien de 

ser alliberats. 
- Cas particular 

 Una de les persones assistents a la Trobada explica que té un fill seu a la presó 
per un cas d’assetjament i que li han suspès el règim de visites. 

 
Per acabar l’Alcaldessa comenta que cal que els veïns del barri siguin exigents i reclamin el que 
és de dret. Que per part de l’Ajuntament s’estan impulsant moltes iniciatives per millorar la 
qualitat de vida dels habitants de la ciutat. 
Esmenta que la majoria del que s’ha comentat a la Trobada és prioritari, i que les diverses 
intervencions hagudes marquen la ruta que ha d’assenyalar les fites per aconseguir al barri 
Finalment agraeix de nou l’assistència de tothom. 
 
Arribats a aquest punt, a les 21:15 hores, es donà per acabada la Trobada. 


