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ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL 
DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 
Data: 08-10-2020 
Horari: 18.00 h 
Lloc: sala de plens de la seu del Districte 
 
 
Presideix: Il·lma. Sra. Gemma Sendra i Planas, presidenta del Consell del Districte de Nou Barris 
 
Assistents: 
 
Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol, regidor del Districte de Nou Barris 
 
Regidors adscrits: 
 
Il·lma. Sra. M. Magdalena Barceló Verea (Cs) 
Il·lm. Sr. Josep Bou i Vila (PPC) 
 
Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis (JxCat) 
 
Consellers:  
 
Socialistes de Catalunya (PSC) 
 
Sra. Sheila María Guerra Andrés 
Sra. Sara Belbeida Bedoui 
Sr. Sergio Nieto Sánchez 
Sr. Antoni Pallarès Davó 
Sr. Dídac Ramírez Casas 
Sra. Sonia Nieto Sánchez 
Sr. Andrés Rodríguez Domínguez 
 
Barcelona en Comú (BC)  
 
Sra. Carolina Recio Cáceres 
Sra. Esther Flaquer García 
Sr. Carlos Izquierdo Lázaro 
Sra. Alexandra López Lorente 
Sr. Guillem Gabarnet Colomines 
 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
  
Sr. Joaquim Sangrà i Morer 
Sra. Montserrat Cuspinera Inglés 
Sr. Miquel A. Román i Pérez 
 
Ciutadans (Cs) 
 
Sr. Juan del Olmo Fernández 
Sra. Noemí Martín Peña 
 
Partit Popular (PPC) 
 
Sr. Javier Barreña Flores 
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Barcelona pel Canvi (BxCanvi) 
 
Sr. Daniel Elicegui Serrate  
 
Gerent: Sr. Gabriel José Duarte García 
 
Secretari: Sr. Ricardo Fernández Aranda 
 
Excusa la seva absència la Sra. Janet Sanz Cid, regidora adscrita de BC. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

Constatada la existència de quòrum legal i identificats els membres del Consell Plenari presents així com 
l’intèrprete en el llenguatge de signes, s’inicia la sessió a les divuit hores i nou minuts.  

La presidenta del Consell del Districte assenyala que el plenari es fa de forma semipresencial i que alguns 
consellers intervindran via telemàtica per raons de seguretat. Indica que també segueixen la sessió dos 
regidors adscrits, el Sr. Jordi Martí, de JxCat, i la Sra. Marilén Barceló, de Cs, als quals dona la benvinguda 
(no obstant això, a instància del conseller Sr. Javier Barreña Flores, es fa constar que el regidor adscrit al 
Grup Municipal del PPC Il·lm. Sr. Josep Bou i Vila sí està present a distància però ha tingut problemes de 
connexió).  

1. Acta: 
 
Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió ordinària anterior, de 13-07-2020 

El secretari pregunta als grups si volen fer alguna consideració sobre l’acta de la sessió anterior i, atès que 
no se’n fa cap, es dona per aprovada. 

2. Cartipàs: 
 

A) RESTAR ASSABENTAT del Decret del regidor del Districte de Nou Barris de data 27 de juliol de 
2020 de canvi en el règim de dedicació de la consellera Sra. Alexandra López Lorente (BC). 

 
B) RESTAR ASSABENTAT de la nova distribució de les conselleries de govern per àrees. 

 
C) RESTAR ASSABENTAT de la redistribució dels consellers/eres del Grup Municipal d’ERC en els 

diferents òrgans de govern i participació del Districte. 
 
El secretari explica que tots els grups disposen de la documentació i els demana que, en cas que hi 
detectin algun error, li ho comuniquin. 

Part informativa: 
 

A) Despatx d’ofici: 
 
3. RESTAR ASSABENTAT dels contractes aprovats per la Gerència del Districte en el darrer període. 

El secretari pregunta si algun grup vol revisar algun contracte. 
 
El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) explica que enviarà un missatge de correu electrònic al 
secretari per indicar els contractes que vol revisar, tal com acostuma a fer, i que ja es posaran d’acord en 
el dia i l’hora per poder consultar-los. 
 
El secretari s’hi mostra d’acord.   
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B) Informes: 
 
4. Informe del regidor del Districte 
 
El regidor del districte Il·l. Sr. Frances Xavier Marcé Carol indica que l’informe que ha fet arribar als grups 
diu que fa sis mesos que es va iniciar la crisi de la COVID-19, però que en realitat en són vuit. Assenyala 
que es poden definir tres fases clarament marcades: l’estat d’alarma, que va suposar la pràctica 
paralització de l’activitat municipal i una greu afectació sobre la vida socioeconòmica de la ciutat; el 
moment d’inici d’una certa normalitat, que es va anomenar potser precipitadament «la nova normalitat», i 
l’aparició de nous brots i onades, que han portat a la situació actual.  

Explica que la convivència amb la pandèmia és una realitat que no és regular ni s’estableix de manera 
homogènia al territori, sense que hi hagi unes pistes gaire clares de com poden i han d’actuar. Afirma que, 
durant aquest període, han posat en marxa un programa molt ampli de serveis sociosanitaris i 
socioeconòmics, han desplegat propostes alternatives i massives de caràcter sociocultural i educatiu 
aquest estiu, han relaxat les normatives que restringien la col·locació de les terrasses i han obert de nou 
les escoles. Remarca que, amb les restriccions que estableix el marc normatiu, han procurat que res no 
s’aturi, tot i que a l’hora de la veritat han patit els conflictes derivats de les limitacions de personal i de la 
gestió fragmentada de molts serveis municipals, en un context de necessitats imminents i demandes de 
suport creixents.  

Afirma que la situació actual és d’una relativa tranquil·litat, però que això no els pot fer ser optimistes ni 
considerar que hi hagi una situació de normalitat. Explica que els serveis que pot oferir el Districte dins el 
marc normatiu funcionen al cent per cent, però que no representen el cent per cent dels serveis potencials 
ni dels que hi havia abans. Assenyala que l’afectació de la pandèmia en els veïns del districte es manté per 
sota de la mitjana de la ciutat, malgrat que alguns barris presenten uns índexs molt preocupants, i que 
des del Districte treballen en nous projectes de suport i desenvolupament per al conjunt dels veïns.  

Manifesta que, tal com ja va anunciar, treballen en quatre grans direccions, fet que ha comportat també la 
reformulació del cartipàs. Afirma que la primera línia de treball és la relativa al desenvolupament 
socioeconòmic del districte. En relació amb això, explica que estan treballant per fer unes jornades de 
treball a finals del mes d’octubre per tal de portar al Plenari, al més aviat possible, una mesura de Govern 
que plantegi el màxim nombre possible de mesures de rellançament econòmic del districte per als propers 
tres anys. Indica que aquestes jornades es faran amb la col·laboració del sector social, Barcelona Activa, 
el SOC, altres institucions i el teixit empresarial i formatiu del districte. 

Assenyala que la segona línia de treball és el desplegament eficient dels programes de serveis socials, 
cosa que cal fer amb molta diligència i amb el màxim nivell d’acord amb els serveis centrals de 
l’Ajuntament.  

Explica que la tercera línia de treball, de la qual parlaran aviat perquè també serà objecte d’aprovació al 
Plenari, és el debat i la reformulació d’acords amb les entitats i associacions per millorar-ne la gestió, atès 
que són una part viva del teixit i el seu nivell de complicitat en aquests moments és notable.  

Manifesta que la darrera és la redefinició dels serveis públics (neteja, seguretat, etc.) amb l’objectiu que 
tinguin una major eficàcia, participació i coresponsabilitat veïnal, per tal d’afrontar el debat permanent 
entre l’eficiència del servei i els conflictes cívics que a vegades suposa la seva utilització.  

Afirma que volen treballar tots aquests elements i que els grups municipals en seran còmplices perquè els 
hauran de debatre, enriquir i aprovar o rebutjar.  

Assenyala que tot seguit parlarà d’algunes qüestions més concretes que han tingut lloc en el darrer 
període entre plenaris.  

Anuncia que posaran en marxa un projecte al Turó de la Peira, anomenat «Llums a la Natura», sobre el 
qual enviaran un dossier complet i en podran parlar més a fons en els propers dies. Afirma que es vol 
situar un projecte de ciutat al districte per tal de donar-li centralitat en els atractius de Nadal per a tots els 
barcelonins i, sobretot, per als veïns. Explica que aquest projecte consisteix essencialment en un jardí de 
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Nadal al voltant de la natura amb efectes lumínics i sonors. Destaca que els permetrà remodelar una part 
important del Parc del Turó de la Peira, així com incentivar el comerç local i millorar els llums de Nadal a la 
zona, entre altres coses.  

Manifesta que, des del punt de vista de la promoció econòmica i ocupacional, han mantingut una política 
específica de suport al comerç i que aviat en presentaran propostes molt concretes de cara al Nadal. 
Explica que s’ha fet una política de desenvolupament publicitari per animar els ciutadans del districte a 
consumir en el comerç de proximitat i que estan plantejant espais que permetin elaborar propostes de 
recuperació comercial durant el període nadalenc. Afirma que amb els mercats municipals també estan 
preparant, amb vista al Nadal, una activitat d’incorporació d’elements culturals que permetin convertir-los 
en espais molt més atractius per als ciutadans. D’altra banda, assenyala que han participat de les 
polítiques de ciutat que tenen a veure amb ajuts econòmics. Explica que, per exemple, han tingut un nivell 
de participació en els ajuts per als autònoms del 8%, que es correspon amb la proporció d’habitants del 
districte respecte a la ciutat. Indica que no s’hi estendrà més, atès que el dossier inclou tota aquesta 
informació.  

Pel que fa a les obres, explica que el Programa d’inversions municipal (PIM) està en aquests moments a 
debat i que la seva execució dependrà en bona part de si es tanca un acord amb l’Estat per a la no 
limitació o la flexibilització del sostre de dèficit municipal, que sembla que es podria assolir aviat.  

Informa que els interiors de Trinitat Nova estan en execució i molt avançats; que la primera fase de les 
escales mecàniques de Ciutat Meridiana està en procés d’elaboració i que la segona ha passat avui per la 
Comissió de Govern, i que l’inici del projecte de reurbanització dels interiors de Canyelles anirà a la 
Comissió de Govern el dia 22. Afirma que, a més, s’han finalitzat les obres de la plaça Sóller, que es podrà 
inaugurar en pocs dies; del pipicà del Parc Central, i de reurbanització del passatge de Ricard Canals. 
Manifesta que tot això demostra que es manté el nivell d’inversió compromès, i que confia que, amb el 
PIM reestructurat, un cop es confirmi la flexibilització del sostre de dèficit, es puguin tirar endavant els 
projectes previstos en el seu moment. 

A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona la paraula als grups municipals. 

El conseller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) agraeix al Govern que els hagi fet arribar els diferents 
informes en temps i forma, a diferència del que va succeir amb els informes del plenari anterior. Explica 
que considera que són documents força complets que ajuden a tenir una imatge fidel de la situació al 
districte i a tenir un debat al més assossegat i intel·ligent possible.  

Assenyala que vol fer una precisió respecte a l’anomenada «nova normalitat». Opina que cal fer-se a la 
idea que a Barcelona no existirà a curt o mitjà termini una normalitat social i econòmica, ja que la realitat 
és que s’imposa la incertesa i no saben com seran les coses en els propers mesos. Explica que sembla que 
les vacunes i el tractament mèdic per a la COVID-19 estan força més lluny del que s’havia previst, i que el 
que havia de ser una situació epidèmica breu i de fàcil solució, amb una recuperació econòmica en V, 
queda totalment descartada. Afirma que fins i tot s’atreveix a vaticinar que fins al segon semestre de 2021 
no hi haurà una situació socioeconòmica més favorable.  

A més, remarca que l’existència dels ERTO oculta la veritable situació econòmica del districte perquè, quan 
desapareguin, Nou Barris, que de moment sembla que hagi viscut una crisi menys aguda que altres 
districtes més turístics, patirà un alt increment de la població aturada a llarg termini, ja que molts 
treballadors del districte treballen en empreses afectades per ERTO. Explica que, en aquest sentit, troba a 
faltar que, en els vuit mesos que han transcorregut des de l’inici de la pandèmia, no s’hagin adoptat 
mesures de govern per pal·liar aquestes possibles conseqüències futures. 

Manifesta que estan d’acord amb la iniciativa del Govern de crear una taula de treball amb els diferents 
actors socials, però que li agradaria saber-ne més detalls, com ara quin tipus de jornades es faran o si els 
grups polítics hi podran participar activament, tal com ha succeït a la Taula de Ciutat. En relació amb això, 
opina que els grups poden aportar una visió més àmplia de les possibles solucions per al districte.  

Assenyala que també li ha faltat saber com afectarà Nou Barris el Pla europeu de recuperació econòmica i 
els 800.000 llocs de treball que ha promès Pedro Sánchez. Explica que es pregunta si es podrà ocupar els 
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treballadors de l’hostaleria, la restauració i els altres sectors més afectats per la crisi econòmica actual en 
àmbits com la transició energètica i la digitalització.  

D’altra banda, manifesta que saben que el Govern està compromès amb la reactivació i el suport al 
comerç, però que potser falta una avaluació de les polítiques públiques que es fan en aquest àmbit. Afirma 
que és positiu que el Govern faci campanyes de suport al comerç, però que caldria saber quin és el seu 
impacte, quin índex de coneixement en té la ciutadania o com incrementen les vendes potencialment. 
Explica que hi ha altres mesures molt interessants que es van anunciar al juliol però de les quals encara 
no en saben res, com els préstecs tous per als empresaris de la ciutat. Pregunta com s’està treballant 
aquesta mesura i si se’n podran beneficiar els empresaris de Nou Barris.  

Finalment, afirma que valoren positivament la mesura destinada als autònoms, però que a aquestes 
altures potser ja està amortitzada i cal desenvolupar noves mesures econòmiques que ajudin al 
creixement econòmic de la ciutat. 

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) expressa el suport del seu grup a les persones que han patit la 
COVID i als seus familiars i amics. D’altra banda, explica que el passat 16 de setembre es va sotmetre a la 
prova de la COVID que va fer l’Ajuntament del Districte i que encara n’està esperant el resultat. Afirma 
que es troba bé, però que, tenint en compte que l’Ajuntament ha encarregat un servei de tests ràpids, 
almenys no hauria de pagar a l’empresa els tests sobre els quals no ha donat resposta.  

Felicita tots els comerciants, així com totes les instal·lacions esportives, culturals, associatives i de gent 
gran, pel seu compromís amb l’aplicació de les mesures de seguretat i sanitàries que requereix la situació 
actual.  

Destaca que, des que és portaveu del Grup Municipal del PP al districte, és la primera vegada que veu dos 
informes dins la part informativa de l’ordre del dia i que, a més, parteixen de la iniciativa dels grups del 
Govern. Manifesta que és d’agrair que, a part de les iniciatives que porten els grups municipals de 
l’oposició, el Govern els presenti de tant en tant informes d’aquest tipus. 

Felicita el Sr. Marcé pel fet que els presenti un informe del regidor que es basa en tot el que ha succeït 
entre ple i ple i que fa també una previsió del que pot passar en els propers mesos, que és una cosa que 
el seu grup reivindica des de fa molts anys.  

Assenyala que l’informe aporta dades sobre el comerç i els autònoms, sectors als quals el seu grup dona 
ple suport. Explica que consideren que s’han de reforçar les iniciatives existents per a tot tipus de comerç i 
que també cal tractar molt bé els firaires. Manifesta que li consta que, arran d’una petició del seu grup, es 
va fer una reunió amb el Gremi de Firaires de Catalunya i que el gremi en va quedar molt content. Afirma 
que esperen que el que es va expressar en aquesta reunió ara es converteixi en un compromís concret. 
Manifesta que també volen que es tingui en la mateixa consideració que la resta de comerciants els 
paradistes dels mercats i el sector de l’oci nocturn, que pateix d’una manera molt greu els efectes de la 
pandèmia.  

Explica que li han arribat diverses queixes de comerciants que van sol·licitar l’autorització excepcional de 
terrasses fa més de dos mesos i encara no han obtingut resposta. Remarca que, tenint en compte el 
context actual, caldria intentar accelerar tots els tràmits burocràtics. D’altra banda, demana que s’estudiï la 
possibilitat de permetre també aquesta opció d’ampliació als establiments que tenen expedients oberts per 
qüestions que no tenen res a veure amb les terrasses. Així mateix, sol·licita que es doni el mateix tracte 
als paradistes dels mercats, els quals no entenen per què, si s’accepten noves terrasses, ells no poden 
disposar d’un metre més per ampliar la seva parada, i demana que es faci un petit estudi sobre això. 
D’altra banda, explica que fa poc va comentar al conseller de Comerç que els paradistes i els firaires no 
estan representats en el Consell del Comerç, i que van parlar d’intentar revisar la guia perquè com a 
mínim els arribi la informació, independentment que vulguin estar o no en aquest òrgan.  

Afirma que les manifestacions que es fan diàriament a l’avinguda Meridiana són un problema molt greu i 
preocupant per als comerciants de Vilapicina i de Porta, ja que provoquen que moltes persones que abans 
passejaven i compraven per la zona hagin deixat de fer-ho. Remarca que, si bé el dret de manifestació 
està reconegut a la Constitució i és totalment legítim, aquestes manifestacions resten drets a les persones 
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que treballen i volen arribar a casa seva. Demana a l’Ajuntament del Districte que parli amb els 
manifestants i els convidi a exercir el seu dret de manifestació en un espai més adient i a intentar, en la 
mesura del possible, no obstruir el trànsit. 

El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) manifesta que comparteixen algunes coses que ha 
comentat el regidor, però que cal tenir en compte que els problemes actuals del districte ja existien abans 
de la pandèmia i que el Govern no ha sabut resoldre i anticipar-se a moltes qüestions que són motiu de 
preocupació al districte.  

Explica que, amb la crisi sanitària, s’han incrementat les necessitats de les famílies i, per tant, estan 
d’acord amb el Govern que cal una Administració més eficient i més àgil, que és una cosa que el seu grup 
fa anys que demana. A més, opina que cal que l’Administració deixi d’exercir competències per passar a 
prestar serveis que s’ajustin a la singularitat de cadascun dels districtes.  

Manifesta que també troben necessàries actuacions en l’àmbit de la promoció econòmica i de l’ocupació, 
però que per poder-les avaluar calen dades objectives de les quals no disposen i que el Govern no facilita. 
Assenyala que passa el mateix amb el Pla de desenvolupament econòmic de Nou Barris, atès que fa dos 
anys que sol·liciten informes detallats de les inversions i de l’abast que està tenint el pla i continuen 
esperant que se’ls facilitin aquestes dades.  

Afirma que el Govern no para de dir que hi ha serveis i mesures que funcionen, però que no s’arriben a 
visualitzar. Explica que, per exemple, no s’està notant l’ampliació d’agents cívics que es va anunciar, i que 
no s’entén per què no gestionen coses com les cues de persones a la via pública en els serveis que presta 
el Districte, o per què no col·laboren amb els centres d’atenció primària, on hi ha cues diàriament. 
Manifesta que saben que el Govern municipal no té plenes competències en sanitat, però que, atès que 
participa en el Consorci Sanitari, almenys podria haver gestionat la prestació del servei d’ajuda als usuaris 
a la via pública a través d’agents cívics o un altre tipus d’agents. Explica que, així mateix, els parcs són 
plens de nens després de la jornada escolar, però que ningú informa els pares de les recomanacions 
sanitàries, mentre que els centres escolars s’esforcen a mantenir la seguretat a les seves instal·lacions. 
Afirma que, en definitiva, el fet de tenir més personal no implica gestionar millor, i que això demostra la 
manca de priorització i d’anticipació del Govern.  

Assenyala que, atès que el regidor diu que tots els serveis estan disponibles al cent per cent, caldria que 
els expliqués per què hi ha tres oficines d’habitatge tancades a Barcelona, fet que implica una 
sobrecàrrega per a l’Oficina d’Habitatge de Nou Barris, que ja estava saturada abans de la pandèmia i ara 
està desbordada, amb temps d’espera que superen els dos mesos. Pregunta per què no hi ha reforços de 
personal per millorar el servei als ciutadans i les condicions dels treballadors. Afirma que la situació de 
l’Oficina d’Habitatge i el tancament dels serveis socials totes les tardes durant el mes d’agost generen 
dubtes respecte a la gestió realitzada pel Govern per intentar arribar a tothom.  

Explica que el Govern està anunciant un gran nombre de projectes, com el projecte «Concilia», amb una 
prova pilot a la Zona Nord; la creació d’oficines per assessorar les persones afectades per la crisi de la 
COVID-19, una per a Trinitat Nova i Roquetes i l’altra a la Zona Nord, amb una durada de tres mesos, o el 
servei d’acompanyament emocional per tractar la salut mental als mateixos tres barris. Remarca que 
sembla que el Govern només faci projectes allà on hi ha un Pla de Barris, com si la resta de barris no 
tinguessin els mateixos problemes. D’altra banda, es refereix a la durada massa breu d’alguns d’aquests 
projectes.  

Destaca que caldria millorar la informació dels serveis que es posen en marxa per tal que les persones 
puguin accedir-hi. Assenyala que, per exemple, al web del Districte no apareixen aquests serveis o costa 
molt de temps trobar els telèfons i les adreces de les oficines on es presten. Explica que, a manera de 
prova, a finals de juliol van trucar al 010 preguntant per l’oficina per assessorar les persones afectades per 
la COVID de Nou Barris, però no els van saber respondre. Afirma que també van anar a la OAC de la Zona 
Nord i els van derivar al Districte de Ciutat Vella, quan el servei s’oferia a Ciutat Meridiana. Opina que és 
incomprensible que, amb els diners que es gasta l’Ajuntament en publicitat, no arribi la informació 
important. 



 
Districte de Nou Barris 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Major de Nou Barris, 1 

08042 Barcelona  

93.291.68.00 

www.bcn.cat/noubarris 

 

7 
 

Conclou que no dubten de l’empatia del Govern, però que dia rere dia demostra que li sobra ideologia en 
molts temes i que es veu superat per la gestió. Afirma que el Govern és expert en diagnosis, però sempre 
arriba tard pel que fa a les solucions. 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) saluda les persones que segueixen la retransmissió del 
Consell Plenari.  

Manifesta que, per començar i com fan sempre, volen tenir un record per a tots els presos i preses polítics 
i els exiliats i exiliades. Remarca que actualment, amb la COVID i amb la retirada arbitrària del tercer grau, 
els presos i preses pateixen un aïllament encara més sever que no només els afecta a ells sinó a totes les 
seves famílies. Afirma que també volen tenir un record per a totes les veïnes i veïns que han patit o estan 
patint els efectes de la pandèmia, tant des del punt de vista sanitari com des del punt de vista econòmic, 
anímic i emocional.  

Remarca que la COVID marca el contingut dels informes i de tot allò del que parlaran avui, així com el fet 
de celebrar la sessió sense públic. Assenyala que avui tenen un triple informe que, si bé s’agraeix, també 
mereix una reflexió. Explica que, ateses les circumstàncies excepcionals que es viuen actualment, és 
positiu que hi hagi un informe sobre la situació de la COVID al districte, però que no sap si en 
circumstàncies normals es podran permetre multiplicar els informes, tenint en compte els esforços de 
tothom perquè el Consell Plenari sigui més breu.  

Assenyala que el regidor ha basat el seu informe en l’àmbit de la recuperació econòmica, que és una de 
les vessants importants de la crisi actual, però que abans de centrar-se en això volen fer tres 
puntualitzacions.  

En primer lloc, manifesta que volen insistir a demanar que es recuperi al més aviat possible la plena 
capacitat de tots els serveis socials i, de retruc, de tots els serveis del Districte. Explica que, entenent les 
dificultats que Gerència i els consellers i conselleres corresponents els han expressat, creuen que hi ha 
maneres de poder dotar de més personal determinades oficines i de poder obrir o rededicar espais a 
l’atenció al públic, ja que les cues i el retard de les cites, entre altres problemes, estan agafant unes 
dimensions que impedeixen una atenció com la ciutadania es mereix.  

En segon lloc, demana la recuperació de l’activitat institucional en tot allò que sigui possible. Afirma que hi 
ha districtes que han fet consells de barri i alguns consells sectorials, i remarca que, deixant de banda la 
COVID, alguns consells o taules no s’han reunit encara en aquest mandat. Demana que es recuperi la 
normalitat institucional en la mesura del possible, amb les mesures i el format que siguin necessaris. 

Assenyala que la tercera puntualització era sobre el pressupost, però que no hi entrarà per falta de temps. 

Explica que el Govern parla de fer una taula de promoció econòmica quan hi ha un consell sobre aquest 
àmbit que hauria de funcionar. Demana que es convoqui aquest consell i es parli allà del Pla de comerç 
caducat, que s’hauria d’haver renovat des de fa temps.  

Pel que fa a la campanya de suport al comerç, afirma que el repartiment d’equips de protecció individual 
no està funcionant gaire bé i es dona poc suport als comerços no associats. Manifesta que estan d’acord 
que cal potenciar l’associacionisme comercial, però que no es pot deixar desemparats els comerços que no 
estan associats a alguna de les entitats. Finalment, subratlla que en circumstàncies excepcionals cal 
prendre mesures excepcionals.  

Finalitzada la intervenció dels grups, la presidenta del Consell del Districte pregunta als regidors adscrits si 
volen intervenir.  

L’Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis, regidor adscrit de JxCat, saluda els regidors i consellers.  

Manifesta que, abans d’entrar en l’informe, vol tenir un record per a Manel Pousa, més conegut com a 
pare Manel. Demana que, tal com es fa a Sant Andreu, es reti un homenatge, ben participat i transversal, 
a la seva persona, la seva obra i la seva memòria. D’altra banda, assenyala que l’última Audiència Pública 
va posar de manifest que les audiències públiques no funcionen prou bé. Opina que val la pena que el 
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Govern reflexioni sobre el fet que una audiència pública no es pot limitar a un espai de 30 minuts amb 11 
participacions veïnals, tenint en compte el tarannà participatiu del districte de Nou Barris.  

Agraeix al regidor i al seu equip de govern l’informe i que els l’hagi presentat amb més antelació que en el 
darrer plenari. Explica que hi troben a faltar alguna informació relativa a habitatge, com l’estat de les 
noves promocions d’habitatges previstes al Pla pel dret a l’habitatge del districte, la situació de la UCER, la 
SIPHO i la Mesa d’Emergència, i les mesures  previstes un cop acabada la moratòria dels desnonaments.  

Pel que fa a les inversions, assenyala que cal veure com es dona continuïtat a alguns projectes importants, 
com el cobriment de la ronda de Dalt, Can Valent, la Ideal Plástica Flor o el CEM d’Artesania. Opina que 
també és urgent tenir un PAD actualitzat per adaptar-se a la nova situació de pandèmia, així com saber 
quins recursos i quins dispositius tindrà el Districte de cara a l’hivern per atendre les persones que dormen 
al ras o en tendes de campanya als espais públics.  

En relació amb el comerç, planteja dues propostes concretes: renovar i actualitzar el Pla de comerç de 
Nou Barris, ja que l’actual està caducat des del 2017, i potenciar que els comerços s’associïn als eixos 
comercials. Afirma que cal que els eixos tinguin molta musculatura i que, per tant, cal animar els comerços 
a associar-se i no restar al marge de les dinàmiques comunitàries i organitzatives dels eixos i les entitats 
de comerciants del districte. Assenyala que això es pot fer des de les OAC, Barcelona Activa, la Regidoria i 
el Districte. 

A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona de nou la paraula al regidor del districte. 

El Sr. Marcé agraeix les intervencions de tots els grups i indica que respondrà algunes de les qüestions 
que s’han comentat.  

Manifesta que està previst que els grups municipis participin en les jornades econòmiques, que remarca 
que no són un treball intern, sinó un treball estès al territori.  

Afirma que les mesures de govern de caràcter econòmic arriben a tota la ciutadania, i que van donant les 
dades de què disposen, desglossades per districtes, als grups. Explica que moltes dades encara no 
existeixen, però que les facilitaran quan les tinguin.  

Remarca que ell és un dels pocs regidors que s’ha reunit durant aquest temps amb els firaires i amb la 
Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn (FECALON), també per raons relacionades amb una altra 
regidoria.  

Explica que avaluar el resultat de les mesures adoptades requereix un cert temps i que, a més, l’evolució 
de la pandèmia ho dificulta, però que és obvi que és una tasca que han de fer.  

Precisa que abans ha dit que compten amb el cent per cent dels serveis disponibles normativament, però 
no pas amb el cent per cent dels serveis potencialment possibles. Indica que les OAC són un exemple que 
el cent per cent del personal no està treballant.  

Assenyala que el districte és receptor de serveis centrals, i que això vol dir que han d’acceptar també les 
metodologies, les durades, els diagnòstics i els models de funcionament que tenen els serveis centrals que 
actuen sobre el territori, especialment els de caràcter social i, en alguns casos, també els econòmics.  

Afirma que no ha entès gaire el comentari del Sr. Sangrà sobre els «informes triplicats», però que el seu 
objectiu no és triplicar informes.  

Explica que entre aquest mes i el desembre es tornaran a fer tots els consells de barri, i que n’hi ha alguns 
que s’han de fer preceptivament per qüestions relacionades amb la gestió cívica.  
 
En relació amb l’última Audiència Pública, afirma que entén que fos decebedor el fet que només hi hagués 
11 preguntes, però que no van imposar cap restricció quant a participació. Assenyala que en aquests 
moments no poden fer les audiències públiques presencialment per raons normatives i que de moment no 
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han trobat una fórmula alternativa que sigui millor. Explica que ell no és partidari de fer-les a una plaça 
pública, amb una distància de 300 metres, com si fossin un concert de rock.   
 
5. Informe relatiu a la situació POSTCOVID al districte 
 
La consellera Sra. Esther Flaquer Garcia (BC) té un record per a totes les persones que els han deixat i 
que estan patint a causa de la pandèmia.  

Afirma que la nova situació que es viu actualment comporta molts problemes i que hi ha entitats, xarxes 
de suport, serveis municipals, veïns i veïnes i plans comunitaris que els han traslladat els seus neguits, 
com ara l’increment de les desigualtats per pèrdua de capacitat econòmica, la dificultat en l’accés als 
serveis públics, o l’aïllament i la solitud. Manifesta que durant tot aquest període han fet un gran nombre 
d’actuacions en relació amb les persones grans, els infants i les persones amb diversitat funcional, molt 
suport alimentari i altres accions que ja han explicat als grups en altres ocasions. A més, remarca que s’ha 
fet molt patent l’escletxa digital que hi ha al districte, tant pel que fa a la limitació d’accés a les xarxes com 
pel que fa a les dificultats d’ús o la manca d’aparells.  

Recorda que es va activar un pla de xoc a Barcelona, dotat amb 90 milions d’euros, i que s’han destinat 35 
milions a un pla de xoc social. A més, explica que estan treballant en la creació d’un fons d’emergència 
social per valor de 18 milions, i que, per disminuir tota la tasca burocràtica que a vegades comporta el fet 
de sol·licitar una ajuda, s’han inclòs en aquest fons les persones empadronades a Barcelona abans de l’1 
de gener, que hagin estat usuàries de serveis socials abans del 30 de juny i que hagin percebut algun 
tipus d’ajut abans del 30 de juny. Remarca que, d’aquesta manera, s’avisarà automàticament les persones 
que reuneixin aquests requisits. Explica que no sap el nombre concret de persones que se’n podran 
beneficiar al districte, però que a Barcelona poden ser-ne unes 30.000, i que aquestes persones rebran 
ajuts del voltant de 475 euros mensuals de juliol a desembre. 

Afirma que hi ha un pla especial extraordinari de 500.000 euros per a ajuts extraordinaris d’alimentació a 
entitats del territori. Explica que a Nou Barris hi ha cinc entitats que han sol·licitat i s’han beneficiat 
d’aquests ajuts, des d’un banc d’aliments fins a una col·laboració per fer menús i poder treballar 
col·lectivament les necessitats de les persones, i que rebran en total 47.920 euros.  

Afirma que els serveis socials treballen al cent per cent en aquests moments, amb un 50% d’atenció 
presencial i un 50% d’atenció a domicili, i que fan intervencions telemàticament. Explica que el nombre 
d’atencions que es fan en una setmana oscil·la entre les 1.500, les 1.800 i les 2.000, i que fins al 31 
d’agost el districte ha rebut 1.282.000 euros en ajuts, tant per a alimentació com per a hipoteques, 
lloguers i pensions. Destaca que els ajuts alimentaris, que es donen a través de la Targeta Solidària, s’han 
incrementat un 500%. Assenyala que s’ha arribat a molta gent i que els serveis socials els diuen que estan 
atenent persones que mai no els havien sol·licitat ajuda, sobretot persones que han perdut feines 
informals.  

Explica que es va fer una prova pilot de suport en la tramitació d’ajudes, ja que hi ha moltes persones que 
tenen problemes per fer-ho per raons idiomàtiques o per manca de competències digitals. Indica que 
aquesta prova va suposar una inversió de 30.000 euros, dels quals 15.000 van ser aportats pel Pla de 
Barris i 15.000 pel Districte. Afirma que, un cop feta la prova pilot, ara es tira endavant el projecte, que, a 
més de donar aquest suport a les persones de forma individualitzada, oferirà també formació 
socioeconòmica i suport emocional de manera més col·lectiva. 

Assenyala que en l’informe que tenen els grups també es parla del treball que es fa en alimentació 
comunitària i del projecte «Concilia». D’altra banda, recorda que els equipaments es van començar a obrir 
a partir del juliol, sobretot en relació amb les activitats infantils, i que l’activitat esportiva funciona d’acord 
amb les normes sanitàries. Pel que fa a les persones grans, afirma que aquest mateix mes s’obriran els 
centres per fer activitats a l’aire lliure. 

Seguidament, la presidenta del Consell del Districte obre un torn de paraula als grups municipals. 

El conseller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) opina que l’informe és força complet, ofereix bastanta 
informació sobre la situació del districte en relació amb la COVID-19 i en fa una lectura que comparteix.  
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Afirma que la situació de desigualtat a Nou Barris és un problema, tot i que no és nou. Manifesta que 
valoren positivament les línies generals de l’actuació que ha fet el Govern i que, de fet, una de les coses 
que han aplaudit sempre és la rapidesa amb què ha actuat en l’àmbit social. Explica que, malgrat que el 
seu grup té una altra manera d’entendre l’acció social, Barcelona i els serveis socials de Nou Barris han 
actuat, dins de les possibilitats que ofereixen les eines de què avui es disposa, amb la major celeritat i la 
major eficiència possibles. 

Afirma que, si bé es poden sentir molt orgullosos dels serveis socials que té Barcelona, tenint en compte 
com evoluciona la pandèmia i el panorama econòmic que hi haurà en els propers mesos, estan veient els 
seus límits i els preocupa que, sobretot durant el 2021, no donin abast, ja que estan absolutament 
col·lapsats davant el fort increment de la demanda ciutadana. Manifesta que, per tant, es pregunten si el 
Govern està pensant en fórmules per ampliar aquests serveis i millorar-ne l’atenció. Assenyala que en 
aquest àmbit succeeix una mica el mateix que als hospitals en el sentit que, per molt que s’augmentin els 
llits, el nombre de professionals és limitat. 

Finalment, esmenta accions que ha fet el Govern que valoren positivament: les prestacions en matèria 
d’emergència social, les ajudes alimentàries i l’esforç que s’ha fet en general pel que fa als serveis socials. 

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) agraeix l’informe, així com la predisposició de la Sra. Flaquer a 
respondre amb rapidesa els dubtes que han tingut i els suggeriments de la ciutadania que li han traslladat.  

Assenyala que un defecte de forma de l’informe és el mateix títol, atès que post significa «després de» i 
no es pot considerar que la situació de pandèmia hagi acabat. Opina que cal tenir molta cura amb les 
paraules que es fan servir per parlar de coses tan doloroses per a molta gent com aquesta pandèmia i que 
hauria estat més encertat un altre títol.  

Manifesta que creuen que l’informe és força raonable, tot i que es podria presentar en qualsevol districte 
de la ciutat, tret d’alguns punts concrets que sí que afecten específicament el districte. Remarca que Nou 
Barris és un dels districtes de la ciutat més afectats per la pandèmia i que, per tant, pensen que s’haurien 
de prendre mesures extraordinàries diferents de les aplicades en d’altres de menys afectats per una 
qüestió de control, de seguretat i de sanitat. Explica que a l’informe troba a faltar un pla especial per a 
zones concretes del districte que no es detalla específicament on es troben. 

Assenyala que la majoria d’accions que es presenten a l’informe acaben el 31 de desembre, però que, atès 
que avui la situació és pitjor que fa dos mesos, voldria saber si aquest termini variarà en funció de la 
situació epidemiològica que hi hagi a principis o a mitjan desembre. Pregunta quina data límit s’ha marcat 
el Govern per decidir l’ampliació dels horaris dels serveis que es presten a la ciutadania.  

La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) manifesta que comparteixen que és responsabilitat col·lectiva 
complir les mesures sanitàries preventives per mitigar els efectes de la transmissió de la pandèmia, tal 
com diu l’informe. Remarca, però, que també cal fer-ne una millor gestió, arribar a consensos i treballar 
conjuntament per intentar pal·liar aquesta situació com més aviat millor.  

Recorda que, en la primera reunió de la Junta de Portaveus a la qual va assistir el Sr. Marcé com a nou 
regidor del Districte, va reiterar diverses vegades als grups polítics que volia tenir una reunió mensual amb 
els portaveus per arribar a consensos i fer front a les necessitats per millorar el districte. Manifesta que hi 
estan d’acord, però que continuen esperant que es convoquin aquestes reunions.    

En relació amb les desigualtats socials, assenyala que la compra de mascaretes i gels hidroalcohòlics per 
evitar contagis comporta una despesa important per als ciutadans de Nou Barris, i més tenint en compte 
l’actual context de crisi. Afirma que, malgrat això, el Govern estatal, conformat pel PSOE i Unidas 
Podemos, va votar en contra d’una iniciativa del seu partit al Congrés per reduir l’IVA d’aquests productes 
del 21% al 4%.  

Explica que els consta que hi ha persones al districte que encara avui segueixen sense cobrar els ERTO. 
Remarca que, després de set mesos des de l’inici de la pandèmia, això provoca, entre altres coses, que 
moltes famílies es vegin en la necessitat de demanar ajuda quan abans no la necessitaven, tal com ha 
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comentat la Sra. Flaquer. D’altra banda, manifesta que vol expressar el ple suport del seu grup als 
autònoms, un col·lectiu que ho està passant molt malament. 

Recorda que en el darrer plenari el seu grup va presentar una iniciativa sobre la falta de neteja. Afirma 
que, en comptes de millorar, aquest problema continua empitjorant a marxes forçades, fet que crea 
insalubritat i proliferació d’insectes i múrids. A més, remarca que el Govern disposa d’un llistat de punts 
negres des del mandat anterior i no el fa servir. Demana agilitat en la resolució d’aquest problema, ja que 
les males herbes segueixen creixent, la brutícia augmenta i la ciutat continua deteriorant-se.  

En relació amb les dificultats d’accessibilitat als serveis públics, explica que si es vol fer una consulta a 
l’Ajuntament a través del 010, a banda que les línies estan saturades, resulta que, segons quina operadora 
de telefonia s’utilitzi i el barri des d’on es truqui, aquest número de telèfon no és gratuït sinó de 
pagament. 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) agraeix la presentació de l’informe i el detall de les dades 
que ofereix.  

Manifesta que comparteixen en bona part la diagnosi que es fa de la situació al districte i la preocupació 
per l’increment de les desigualtats, pels efectes de la crisi econòmica i per les dificultats que suposa la 
precarietat laboral per a moltes famílies, així com pels canvis d’hàbits i l’angoixa que comporta tot això, 
que genera inseguretat i malestar i pot crear problemes de convivència.  

Assenyala que la bretxa digital, que no és una descoberta d’ara, és una bretxa material entre joves però 
també entre gent gran per una qüestió de capacitat o d’aptituds.  

Explica que els va sorprendre molt desagradablement el fet que la moratòria dels desnonaments acabés 
abans d’hora per culpa no saben exactament de qui i d’uns jutges que no volen aplicar el decret del 
Parlament de Catalunya sobre aquest tema. Assenyala, però, que caldrà tractar aquest tema en un altre 
àmbit.  

Manifesta que celebren les dades que se’ls han facilitat sobre la col·laboració amb entitats que proveeixen 
aliments a famílies. Explica que, en un plenari recent, el Govern va admetre un prec del seu grup sobre 
aquest tema de manera condescendent dient que no calia una organització i una planificació en aquest 
àmbit. Remarca, però, que no se’ls pot escapar aquesta part de la cobertura social només perquè es pensi 
ideològicament que no s’ha de tractar. Afirma que l’han de tractar perquè existeix i que, per tant, també 
s’ha de pensar i organitzar estratègicament.  

Assenyala que abans ja han parlat de les dificultats d’accés als serveis públics. Afirma que aquest és un 
dels grans problemes que hi ha actualment, sobretot als serveis socials, i cal resoldre’l. Opina que, si 
parlen de l’existència d’una bretxa digital, sobretot en gent gran, han de ser conseqüents. Explica que 
entenen que l’estratègia és empoderar la gent perquè superi aquesta bretxa digital, però que sempre hi ha 
«un mentrestant», que és el punt on creuen que no s’ha acabat de trobar un funcionament correcte dels 
serveis públics.  

Destaca que a partir de la pàgina 4 de l’informe es comença a parlar de Pla de Barris i hi ha vuit barris del 
districte que desapareixen. Afirma que això és una cosa que no succeeix només en aquest document i 
sobre la qual en parlaran després.  

A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona la paraula als regidors adscrits. 

L’Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis, regidor adscrit de JxCat, agraeix la presentació de l’informe i les dades 
facilitades pel regidor i el seu equip de govern. Manifesta que coincideixen que hi ha una crisi econòmica, 
sanitària i social que s’afegeix a la situació de vulnerabilitat que ha afectat molta gent del districte des de 
la crisi anterior del 2008 i l’agreuja encara més. Explica que, des d’aquest punt de vista, creuen que el pla 
de xoc que presenta el Govern, basat en 90 milions d’euros, s’ha de reconsiderar de cara al futur, tenint 
en compte que encara queden bastants mesos més de crisi sanitària, social i econòmica. Afirma que, per 
exemple, no creuen que sigui oportú que el 15% d’aquests 90 milions d’euros es destini a urbanisme 
tàctic. A més, remarca que només s’ha dedicat un 30% a reactivació econòmica, que significa donar 
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suport i ajuts directes, o indirectes, a petits comerciants, autònoms i altres persones per evitar que pleguin 
definitivament. Subratlla que, per tant, cal incrementar els ajuts directes, no només a Nou Barris sinó a 
tota la ciutat, com a prioritat de govern. Afirma que, d’altra banda, valoren positivament el suport en la 
tramitació dels ajuts que s’esmenta a l’informe.  

Manifesta que volen fer èmfasi en el plus de suport que s’ha de donar a les entitats del tercer sector social 
que han estat més castigades durant la pandèmia. Remarca que sense aquestes entitats no serà possible 
ni tan sols pal·liar els efectes tan nocius d’aquesta crisi.  

Assenyala que gairebé el 50% dels contractes municipals tramitats d’emergència durant l’estat d’alarma 
s’han dedicat a publicitat, disseny i comunicació, que suposen més de 3 milions, mentre que només s’han 
signat un 7% de contractes relatius a ajuda directa a famílies vulnerables. Opina que aquests percentatges 
han de canviar, ja que és inadmissible destinar tants diners a estructura, imatge i campanyes i tan pocs, 
proporcionalment, a la gent.   

Finalitzada aquesta intervenció, la presidenta del Consell del districte indica que tothom ha exhaurit el 
temps, tret del PPC, que encara disposa de 27 segons. Tanmateix, el conseller Sr. Barreña declina tornar a 
fer ús de la paraula. 

6.- Informe sobre l’estiu a Nou Barris i l’inici del curs escolar 2020-2021 
 
El conseller Sr. Sergio Nieto Sánchez (PSC) comença la intervenció agraint el magnífic treball que han fet 
els centres educatius i el seu personal docent durant les primeres setmanes del curs escolar. Felicita 
també els alumnes, sobretot els més petits, que destaca que una vegada més estan donant exemple de 
responsabilitat a molts adults.  

Explica que el treball previ a l’inici de curs va començar amb un grup de pilotatge de ciutat, format pel 
Consorci d’Educació, el Districte, Guàrdia Urbana, Parcs i Jardins, Neteja, Comunicació i altres serveis 
municipals implicats. Afirma que aquest grup es va dedicar en un primer moment a contactar amb les 
escoles per detectar necessitats i buscar solucions que permetessin iniciar el curs. Assenyala que les 
principals demandes responien a la necessitat, d’una banda, de multiplicar entrades i sortides que 
asseguressin i facilitessin els accessos, i, d’altra banda, de buscar espais interiors en altres equipaments 
complementaris o substitutius de les aules, així com espais exteriors per al pati o les classes d’educació 
física.  

Manifesta que, un cop iniciada l’activitat escolar, des del Districte s’ha dut a terme una tasca de 
comprovació i correcció, tenint en compte els desajustos i les noves necessitats que podien sorgir en 
aquesta situació inèdita per a tots. Afirma que, per això, durant el mes de setembre el Districte s’ha 
dedicat a fer seguiment dels centres educatius per comprovar que tot anava bé i per buscar noves 
solucions a necessitats que no es van preveure inicialment.  

Destaca la implicació dels plans d’ocupació i d’altres recursos propis del Districte en aquest inici escolar, 
com el Servei de Suport a les Comunitats de Veïns i Espai Públic i el projecte «Nou Barris conviu». Afirma 
que aquest treball ha exigit una gran coordinació entre molts actors del territori per garantir una 
comunicació constant amb els centres i assegurar un desenvolupament relativament normal de l’activitat 
educativa, que en aquestes primeres setmanes s’ha desenvolupat sense incidències destacables.  

Pel que fa a la campanya d’estiu a Nou Barris, manifesta que, malgrat les circumstàncies extraordinàries 
en què s’ha desenvolupat, s’ha caracteritzat una vegada més per una oferta àmplia i variada adreçada a 
tot tipus de públics (infantil, juvenil, persones amb discapacitat), i per activitats culturals, la programació 
de les quals s’ha vist enguany especialment reforçada durant el mes d’agost.  

Recorda que en el plenari anterior va dir que la campanya presentava l’oferta més gran en anys per tal 
que cap nen o nena o adolescent es quedés sense gaudir de l’estiu. Afirma que, tot i així, la cancel·lació 
d’algunes activitats i, sobretot, la por de les famílies ha provocat una disminució de la participació respecte 
a campanyes anteriors.  
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Explica que, precisament per transmetre seguretat a les famílies i oferir alternatives a entitats amb 
problemes per organitzar activitats, aquest any han apostat per la dinamització de l’espai públic i 
l’obertura excepcional d’equipaments municipals, on s’ha ofert una programació especial. En aquest sentit, 
felicita els serveis tècnics del Districte per la magnífica feina que han dut a terme per garantir el 
desenvolupament d’activitats en entorns segurs i controlats.  

Manifesta que, malgrat totes les dificultats, i assumint també que sempre es pot millorar, estan satisfets 
de la campanya d’estiu. Afirma que la campanya ha transcorregut sense incidències significatives i que la 
seva programació ha estat valorada positivament pels participants. Destaca el més que consolidat «L’estiu, 
al pati!» i el nou programa d’espectacles infantils «Fem l’agost!», que, amb un 81% d’assistència mitjana, 
ha tingut una gran acollida en la seva primera edició, gràcies al contingut variat i de qualitat proposat pels 
organitzadors, a l’encert de les ubicacions, totes elles amb ombra, i al bon treball que s’ha fet des de 
Comunicació.  

Explica que el document de l’informe recull també algunes propostes de millora de cara a futures edicions, 
però que, en tot cas, poden dir que l’objectiu d’oferir diversió als nens del districte s’ha assolit i que, per 
tant, n’estan satisfets. 

Seguidament, la presidenta del Consell del Districte obre un torn de paraula als grups municipals. 

El conseller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) assenyala, respecte a l’inici de curs, que l’Ajuntament té 
competències limitades en matèria educativa i que la crisi de la COVID-19 ha posat de manifest algunes 
mancances que té el sistema educatiu des de fa molt temps, com el dèficit d’espais i de professorat o les 
ràtios d’alumnes.   

Explica que està per veure com es gestionarà a la ciutat i a tot l’Estat la situació acadèmica i escolar, ja 
que desconeixen com anirà evolucionant el virus i com afectarà les escoles a l’hivern. Afirma que no 
descarta que les escoles hagin de tornar a tancar, i que tot això suposarà un estrès tant per a les famílies 
com per als mateixos nens, que són un dels grups de població que més estan patint la pandèmia, 
juntament amb el de les persones grans. Manifesta que cal estar preparats per oferir l’alumnat alternatives 
formatives adequades perquè no perdin el ritme escolar i la formació, atès el risc que suposa deixar un 
grup de la població prou gran amb un greu dèficit formatiu. Opina que, per tant, les línies de treball 
futures han d’anar encaminades a aquest fi. D’altra banda, afirma que, pel que ha pogut veure, la gestió 
de l’inici de curs en l’àmbit del districte ha estat correcta. Afegeix que no li ha arribat cap queixa en aquest 
sentit.  

Respecte a la campanya d’estiu, recorda que la proposta de «Barcelona, el millor agost» que va presentar 
el seu grup tant en l’àmbit de ciutat com de districte anava en la mateixa línia del que ha expressat el 
Govern. Explica que la idea era fer activitats a l’aire lliure perquè la ciutadania tingués la sensació que la 
ciutat no havia canviat tant malgrat la pandèmia i se la sentís seva, però que és cert que la ciutadania té 
por i no vol participar en determinats tipus d’activitats pel risc de contagi.  

Manifesta que valoren positivament el nombre d’activitats que s’han fet durant l’estiu, tot i ser més aviat 
discret si es compara amb la població total del districte, i que esperen que es continuï treballant per 
millorar la qualitat dels diferents serveis del Districte en matèria educativa i les activitats lúdiques i a l’aire 
lliure. 

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) agraeix la presentació de l’informe. Remarca que el mateix 
informe comença confirmant que han estat les 33 escoles del districte les que han aportat principalment 
les idees, més el Pla de Barris i una sèrie de coses que al final encaixen. Afirma que l’inici escolar ha estat 
una aventura molt preocupant, i que això ho diu des del punt de vista personal i com a pare. Explica que 
ell era una mica pessimista i pensava que el tercer dia d’escola tindria ja una de les seves dues filles 
confinada i pocs dies després l’altra, però que cal reconèixer el gran treball que han fet les escoles i les 
AMPA. A més, assenyala que els pares tenen ara més serenitat que quan els van enviar els fills a casa a 
l’inici de la pandèmia i van haver d’enginyer-se-les per combinar el treball amb la cura dels nens. Opina 
que aquesta vegada s’ha arribat a temps gràcies a la unitat entre les escoles, els pares, les associacions 
de pares i l’Administració. En aquest sentit, destaca que aquest tipus de situacions només se superen amb 
la unitat.  
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Afirma que esperava aquest informe, tenint en compte la situació excepcional que es viu i que els fills són 
el més important que hi ha a la vida. Explica que, com a tots els pares i tothom en general, el preocupa 
què passarà en el futur, si bé és cert que ara les escoles i les famílies estan molt més preparades. 
Manifesta que espera que, amb aquestes mesures més les que s’hagin d’afrontar, s’arribi a superar la 
pandèmia més aviat que tard. 

La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) agraeix la presentació de l’informe i assenyala que, atès que el 
curs escolar va començar el 14 de setembre, hauria estat adient que se’ls hagués presentat almenys un 
esborrany per escrit de la situació de l’inici de curs abans del plenari d’octubre.  

Manifesta que troben a faltar algunes dades rellevants en l’informe que se’ls va trametre el dimarts, i més 
tenint en compte la situació actual, com ara quines ràtios de professors i alumnes per aula hi ha als 
centres. Explica que l’informe tampoc no dona dades sobre els centres d’educació especial del districte, de 
les quals el Govern sempre s’oblida i que han estat excloses del reforç de personal i del pla de 
connectivitat digital. D’altra banda, opina que calen més recursos o un repartiment més equitatiu per 
complir els protocols de seguretat.  

Es refereix a la gran publicitat que ha fet el Govern municipal dels onze centres escolars que ha convertit 
en refugis climàtics, entre ells l’Institut Escola Antaviana, situat al districte, amb una inversió total de 5 
milions d’euros destinats a posar fonts o augmentar els espais verds d’aquests centres. Explica que ho 
troben bé, però que la prioritat d’uns bons gestors hauria d’haver estat intentar igualar les condicions dels 
diferents centres escolars, o almenys suprimir els barracons o eliminar completament les cobertes o 
materials d’uralita/amiant que afecten alguns centres i que poden provocar malalties a alumnes i docents.  

Manifesta que esperen que s’incloguin les dades que troben a faltar en l’informe i que es faciliti aquesta 
informació als grups municipals. 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) agraeix l’informe i la presentació, especialment perquè el 
seu grup va demanar la primera de les informacions que apareix a l’informe: els espais que finalment 
s’han acabat utilitzant com a espais alternatius o complementaris per a usos escolars.  

Manifesta que, amb l’inici de l’escola, constaten tres coses. Remarca que, en primer lloc, les escoles s’han 
obert, quan tot semblava indicar que no seria així. Afirma que això és mèrit de molta gent, en especial de 
tots els professionals (docents, professionals del Consorci d’Educació i del Districte, etc.) i de les famílies, 
que molt majoritàriament han fet confiança a les persones que els han animat a anar-hi i els han dit que 
es treballarà perquè l’escola sigui un espai segur. Assenyala que, en segon lloc, s’han pogut cobrir les 
necessitats que hi havia, cosa que s’augurava que era impossible. Afirma que, si bé hi ha mancances que 
tots coneixen, aquestes s’han pogut cobrir àmpliament. Manifesta que, en darrer lloc, no s’han complert 
les previsions més malastrugues i el curs està funcionant amb normalitats relatives i amb dades que 
conviden, no a l’optimisme, però sí a una certa tranquil·litat.  

Pel que fa a la campanya d’estiu, explica que troben a faltar un mapa amb totes les activitats d’estiu al 
districte, tal com es feia abans, ja que només es presenten les organitzades directament per l’Ajuntament. 
A més, manifesta que els agradaria saber la xifra global de nens i nenes que han participat en activitats 
d’estiu aquest any, tenint en compte que és un indicador de la confiança dels pares en aquest tipus 
d’activitats.  

Remarca que, dins del «mapa petit» de les activitats que s’han fet a iniciativa de l’Ajuntament, tornen a 
veure que tot es limita al Pla de Barris. Afirma que és inadmissible que hi hagi vuit barris que no apareixen 
tampoc en aquest informe. A més, opina que caldria revisar alguns dels criteris en què es basen les 
activitats que s’han fet des del Pla de Barris, ja que són qüestionables. Explica que saben que en aquest 
moment la gestió és molt complicada i no entraran a fons a criticar-la, però que, si es manté aquest tipus 
d’estratègia amb el Pla de Barris, s’hauran de plantejar esmenar-la. 

A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona la paraula als regidors adscrits. 

L’il·lm. Sr: Jordi Martí Galbis, regidor adscrit de JxCat, agraeix al Govern el lliurament d’aquest informe. 
Agraeix i felicita els professionals que han fet possible l’obertura dels centres docents, el professorat, el 
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personal d’administració i serveis, els gestors educatius, els pares i mares i, en definitiva, tota la comunitat 
educativa.  

Afirma que troben a faltar informació a l’informe. Precisa que els agradaria tenir dades de matriculació als 
centres educatius de Nou Barris, informació sobre la situació de l’educació infantil de 0-3 anys al districte, 
informació sobre l’educació postobligatòria, tant batxillerat com formació professional, i dades sobre 
l’absentisme escolar, una qüestió que s’ha de vigilar i treballar molt.  

Pel que fa a les activitats d’estiu, agraeix a les entitats i als professionals de l’educació en el lleure tota la 
feina que han fet, i posa en valor la feina dels tècnics municipals que hi col·laboren des del Districte i des 
del Consorci d’Educació, així com de Fundesplai, Ubuntu, la Fundació Pare Manel, Cruïlla, l’Ateneu de 
Fabricació, els clubs esportius, els casals de joves i tota la col·lectivitat de Nou Barris. Destaca que el 
lleure té una importància cabdal com a factor compensador de desigualtats i que, per tant, cal donar el 
màxim suport a totes aquestes entitats.  

Explica que voldrien saber si es tenen identificades aquelles activitats d’estiu que aquest any no s’han 
pogut realitzar, sigui per motius econòmics, per manca d’inscripcions o per motius logístics, i, sobretot, si 
s’ha fet un seguiment dels infants que eren usuaris d’aquestes activitats que no s’han pogut dur a terme, 
com ara el casal que organitza el Racing Vallbona, un club esportiu important del districte. 

Finalitzada aquesta intervenció, la presidenta del Consell del Districte dona de nou la paraula la govern per 
a tancar aquest punt. 

El conseller Sr. Nieto (PSC) agraeix els comentaris de tots els grups i posa en valor el treball que s’ha fet 
des del Districte, que ha complert els objectius d’iniciar el curs escolar sense incidències destacables i de 
no deixar ningú enrere en un estiu tan complicat. 

 
Part d’impuls i control: 
 
7. Proposicions/declaracions de grup, precs i preguntes dels grups municipals del Consell 
 
7.1. Proposició d’ERC: En relació amb la situació de la gent gran obligada a quedar-se a casa a causa 
de la pandèmia sense poder fer activitats psicomotrius, 
 
«Que el Govern del Districte desplegui un programa d’activitats destinades a la gent gran en tots els barris 
del districte, basat en activitats a l’aire lliure, que ajudin a recuperar el to vital i que es desenvolupin en 
formats i en espais prou grans perquè s’hi pugui assistir sense necessitat de preinscripció telemàtica; i que 
inclogui nous circuits i la instal·lació d’aparells per fer exercici a l’aire lliure a tots els barris, fent especial 
atenció a punts estratègics del districte, com ara Can Dragó, la zona verda de Prosperitat i el Parc de 
Trinitat Nova.» 
 
La consellera Sra. Montserrat Cuspinera Ingles (ERC) explica que el Govern els ha proposat canviar una 
part de la proposta i han acceptat aquesta transacció, però que no entenen per què no poden llegir la 
proposta original. Indica que, per tant, després llegirà el text transaccionat. 

Assenyala que el confinament ha comportat canvis d’hàbits, sobretot pel que fa a les trobades socials, les 
activitats d’oci i les activitats físiques, cosa que ha fet que moltes persones tinguin la sensació d’haver 
perdut resistència física, reflexos i, fins i tot, capacitat de concentració. Afirma que la situació és molt més 
greu per a la majoria de les persones grans, que tenen més dificultats per recuperar aquesta pèrdua de 
resistència i concentració.  

Explica que les persones grans han vist com els seus casals es tancaven i com ara, un cop oberts, 
desapareixien les activitats de caràcter social i es reduïen les activitats d’exercici físic, de memòria i 
d’agilitat mental, totes elles molt necessàries per mantenir una bona qualitat de vida, segons la majoria 
d’estudis. Manifesta que, malauradament, la previsió és que caldrà continuar així durant un llarg període 
de temps. Afirma que, per això, des d’ERC creuen que és molt important fer un pla d’activitats físiques, a 
banda de les activitats que es puguin fer dins dels casals, que segurament seran molt reduïdes per raons 
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d’espai i de seguretat. Explica que pensen que és necessari fer activitats obertes, de qualitat i distribuïdes 
per diferents punts de tots els barris del districte on les persones se sentin segures. Assenyala que parlen 
d’activitats per a la millora física, de l’equilibri, de la concentració i associades a l’aire lliure, com el 
txikung, el taitxí o altres disciplines i activitats que millorin la qualitat de vida de les persones grans i que 
permetin que, al mateix temps que fan exercici, puguin relacionar-se al voltant d’un espai segur.   

Destaca que aquesta proposta pretén millorar la qualitat de vida de la gent gran, que fa massa temps que 
viu amb angoixa i tensió, i traspassar els murs dels casals per tal que els seus usuaris, o no usuaris, 
puguin fer activitats en espais oberts, com ara Can Dragó, la zona verda de Prosperitat o el Parc de la 
Trinitat Nova. Manifesta que per això demanen al Govern del Districte que desplegui un programa 
d’activitats destinades a la gent gran en tots els barris del districte, basat en activitats a l’aire lliure, que 
ajudin a recuperar el to vital i que es desenvolupin en formats i en espais prou grans perquè s’hi pugui 
assistir sense necessitat de preinscripció telemàtica o telefònica; i que inclogui nous circuits i la instal·lació 
d’aparells per fer exercici a l’aire lliure a tots els barris, fent especial atenció a punts estratègics com els 
que ha esmentat abans.  

A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona la paraula a la resta de grups municipals. 

El conseller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) afirma que votaran a favor de la proposició, ja que 
creuen que és una iniciativa plena de sentit comú. Explica que la soledat en què viuen moltes persones 
d’edat avançada és una realitat anterior a la pandèmia i que, de fet, les administracions públiques fa anys 
que intenten posar-hi remei. Manifesta que ara aquesta realitat s’ha vist agreujada per la crisi sanitària i 
que, per tant, creuen que aquesta mesura pot contribuir a millorar la situació en què es troben les 
persones grans.  

Assenyala que és possible que, tot i que es posin en marxa aquestes activitats, hi hagi moltes persones 
grans que no hi participin per por al contagi, tal com han vist que succeïa amb les activitats d’estiu per a 
nens, però que, malgrat això, és important poder oferir-los aquesta possibilitat i fer-ho en condicions 
segures. 

Explica que valoren positivament el fet que no calgui una inscripció telemàtica per fer aquestes activitats, 
atès que la bretxa digital és una realitat encara més present en les persones grans que en la resta de 
ciutadans, de manera que si estableixen una barrera de entrada serà molt difícil aconseguir que hi 
participin.  

El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) manifesta que donaran suport a la proposició d’ERC, que va en 
la línia del que sempre han defensat quan han presentat alguna iniciativa sobre la gent gran. A més, 
destaca que la proposta s’adreça a les persones més vulnerables davant la COVID-19 i a les quals, per 
tant, han de prestar més atenció. 

Recorda que fa un parell de plenaris el seu grup va presentar una proposta d’acord, aprovada per 
unanimitat, relativa a la creació d’una taula de diàleg amb familiars i amics de persones grans que estan a 
residències de gent gran per tal de saber què passa realment dins d’aquests centres. Assenyala que ja 
s’ha fet alguna reunió i que, per tant, creuen que es va en la bona direcció.  

Manifesta que entén que aquesta proposta demana que es facin activitats físiques i mentals tant a 
l’interior com a l’exterior. Explica, però, que no acaba d’entendre que s’hagi eliminat l’última frase de la 
proposició i, en canvi, el text parli de prioritzar els espais esmentats. Afirma que no sap si això es deu a 
una qüestió d’ego per part del Govern, en el sentit de voler modificar alguna cosa del text perquè es vegi 
que s’ha transaccionat, però que, en tot cas, considera que el continent i el contingut no han canviat gens, 
ja que queda clar que es parla concretament de Can Dragó, la zona verda de Prosperitat i el Parc de la 
Trinitat Nova.  

La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) assenyala que les persones grans són un dels col·lectius més 
vulnerables i que més han patit la crisi sanitària. Explica que és cert que el fet d’estar confinats a casa 
durant tres mesos, sense poder sortir ni exercitar les articulacions del cos, ha accentuat els problemes de 
mobilitat en algunes persones grans.  
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Afirma que valoren positivament la proposta que presenta ERC, tenint en compte que actualment, a causa 
de la pandèmia, els casals de gent gran no fan activitats i alguns d’ells no disposen de prou espai perquè 
es pugui respectar la distància de seguretat, com és el cas, per exemple, del Casal de Gent Gran de 
Canyelles, entre d’altres. Remarca que aquestes activitats s’haurien de fer en espais grans i on es 
respectin les mesures de seguretat en tot moment. A més, explica que creuen que la mesura d’ampliar la 
instal·lació d’aparells per fer exercici a l’aire lliure permet tenir nous espais que facilitin no només 
l’exercici, sinó també la socialització.  

Manifesta que des del seu grup municipal volen apel·lar a les diferents administracions a no escatimar 
recursos ni esforços perquè les persones grans visquin en condicions òptimes i les seves necessitats siguin 
ateses. Finalment expressa el vot favorable a la proposició. 

Per part del govern, el Grup municipal de Barcelona en Comú cedeix la paraula al grup municipal del PSC. 

En la seva representació, la consellera Sra. Sonia Nieto Sánchez (PSC) informa que des d’aquesta mateixa 
setmana alguns casals del districte ja han organitzat algunes activitats. Explica que, tal com va anunciar 
en el Consell de la Gent Gran del mes de juliol, s’han habilitat els patis dels casals, i que en aquells que no 
tenien un pati prou gran s’ha disposat dels espais exteriors annexos per oferir activitats i tallers a l’aire 
lliure. Afirma que s’ha donat prioritat a les activitats de millora del benestar físic i psicomotriu, i de suport 
emocional, així com als tallers de memòria i als tallers d’aprenentatge de l’ús de tauletes i dispositius 
mòbils, que són imprescindibles per lluitar contra la bretxa digital. Remarca que, per descomptat, s’han 
pres totes les mesures de seguretat: mascareta, higiene de mans i distància de seguretat. 

Explica que la inscripció a aquestes activitats ha estat telefònica i que s’ha trucat a totes les persones que 
havien participat anteriorment en activitats del casal. Destaca que l’acollida ha estat molt bona. Assenyala 
que la inscripció prèvia en el context epidemiològic actual és totalment necessària per raons de seguretat i 
de control de l’aforament i per poder planificar correctament l’activitat al lloc on s’ha de realitzar. Remarca 
que, ara més que mai, no poden improvisar i han de ser molt responsables amb les persones grans per tal 
de no posar-les en situacions de risc innecessari.  

Afirma que tots els tallers i activitats estan treballats des de fa mesos i que només esperaven el vistiplau 
de les autoritats sanitàries per posar-los en marxa. Explica que, atès que ja se’ls ha donat llum verda, en 
els propers dies s’obriran completament els casals i s’aniran ampliant les activitats segons la demanda que 
hi hagi, mentre la situació epidemiològica ho permeti. A més, destaca que, des d’ara i fins a final d’any, 
aquestes activitats seran totalment gratuïtes i la inscripció serà telefònica.  

Manifesta que estan totalment d’acord a ampliar la instal·lació d’aparells de gimnàstica per a gent gran i 
que, de fet, ja ho estan fent. Assenyala que la nova zona d’aparells de gimnàstica per a gent gran a la 
plaça Sóller, al barri de Porta, està per estrenar. En relació amb això, explica que la transacció que han 
proposat a ERC és que han d’estudiar molt bé la ubicació d’aquestes instal·lacions. 

Seguidament, la presidenta del Consell del Districte pregunta al regidor adscrit del grup municipal de JxCat 
Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis si vol intervenir. 

El Sr. Martí explica que no intervindrà, no perquè no tingui interès polític en la iniciativa, a la qual donen 
suport, sinó perquè no poden votar-la. 

Seguidament, la presidenta del Consell del Districte dona la paraula al grup proponent. 

En la seva representació, la consellera Sra. Cuspinera (ERC) explica que ja saben que els casals funcionen, 
però que la proposta que han presentat no es refereix tant a l’obertura dels casals com a la realització 
d’activitats en espais oberts, que ofereixen molta més seguretat que els llocs tancats. A més, afirma que hi 
ha moltes persones usuàries dels casals que no volen anar-hi per por. D’altra banda, assenyala que cal fer 
publicitat d’aquestes activitats als barris en general, i no només als casals, per tal que la gent que no en 
sigui usuària també pugui posar-se en forma i gaudir d’un benestar que no té en aquests moments. 

El secretari demana el posicionament dels grups del Govern.  
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La consellera Sra. Nieto (PSC) pregunta si disposa de més temps per intervenir. La presidenta del Consell 
del Districte respon que ha exhaurit el temps. 

La consellera Sra. Nieto (PSC) manifesta que estan a favor de la proposta, amb la condició que han 
d’estudiar prèviament la ubicació de les instal·lacions.  

El secretari explica que ara s’ha adonat que li havien passat un text diferent, i demana al grup proponent 
que faciliti el text definitiu a la Secretaria a efectes de poder-lo traslladar a la resta dels membres del 
Consell Plenari.   

La presidenta del Consell del Districte manifesta que la proposició d’acord del grup municipal d’ERC queda 
aprovada per unanimitat.  

Text transaccionat: «Que el govern del Districte desplegui un programa d’activitats 
destinades a la gent gran en tots els barris del districte, basat en activitats a l’aire lliure, que 
ajudin a recuperar el to vital i que es desenvolupin en formats i en espais prou grans perquè 
s’hi pugui assistir sense necessitat de preinscripció telemàtica; i que inclogui nous circuits i la 
instal·lació d’aparells per fer exercici a l’aire lliure a tots els barris.» 
 
7.2. Proposició de Cs: En relació amb l’ocupació il·legal d’habitatges, 
 
«Per l’exposat anteriorment, instem el Govern del Districte de Nou Barris i ens oportuns al següent: 1) 
Que el Consell Plenari del Districte de Nou Barris acordi elaborar un Pla d’actuació contra l’okupació il·legal 
d’habitatges, amb el fi de prevenir, detectar i evitar l’okupació il·legal d’immobles o d’aquells susceptibles 
de ser-ho, establint un protocol d’actuació que pugui servir, també, de suport als legítims propietaris per 
aconseguir, com més aviat millor, la recuperació de la possessió de l’immoble okupat: a) Posar en marxa 
les mesures que siguin necessàries per vetllar per la seguretat i la convivència veïnals afectades per 
l’okupació il·legal, mantenint una estreta col·laboració amb les associacions de veïns i entitats del districte 
i els grups polítics amb representació al Districte; b) Reforçar de manera immediata la presència policial i 
el patrullatge preventiu al districte de Nou Barris, incrementant la plantilla d’agents destinats al districte; 
c) Que, en compliment de l’establert a la Llei del patrimoni de les administracions públiques, el Districte 
insti l’Ajuntament de Barcelona a dur a terme les accions necessàries per recuperar d’ofici la possessió 
il·legalment perduda sobre els seus béns immobles; 2) Que, per a l’elaboració d’aquest Pla contra 
l’okupació il·legal d’habitatges al districte de Nou Barris, es doti, si cal, una partida econòmica procedent 
del fons de contingència previst en els Pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona aprovats per a l’exercici 
2020.» 

El debat polític d’aquest punt es tracta conjuntament amb la proposició d’acord del grup municipal de 
BxCanvi compresa al punt 7.4 al que es fa remissió. 

En relació a aquest punt, la presidenta del Consell del Districte indica que, d’acord amb l’acord assolit en 
Junta Ordinària de Portaveus, tractaran abans la proposició del PPC que la de Cs, que es debatrà 
juntament amb la proposició de BxCanvi. 

La proposició del Grup Municipal de Cs no s’aprova, amb un total de 4 vots a favor (BxCanvi, PPC i Cs) i 15 
vots en contra (ERC, BC i PSC). 

7.3. Proposició del PPC: En relació amb la falta de cobriment de la ronda de Dalt al seu pas pel barri del 
Verdum, Via Júlia i abans del creuament amb l’avinguda Meridiana, 
 
«Que, al llarg d’aquesta legislatura, el Govern municipal es comprometi a iniciar tots els requisits 
necessaris perquè, abans de finalitzar la legislatura, presenti el projecte definitiu del cobriment de la ronda 
de Dalt al seu pas pel districte.» 
 
El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) assenyala que la proposta que presenten no és nova i que 
segurament els portaveus de la resta de grups municipals pensaran que els sona, ja que la deuen haver 
llegit en el seu programa electoral, i no precisament l’últim, sinó el de legislatures anteriors. A més, 
remarca que recull la principal reclamació que fan les entitats i els ciutadans afectats sobre el districte. 
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Afirma que, per tant, es tracta d’una iniciativa en la qual tots estan d’acord. Explica que hi ha grups que 
voten en funció de si estan a l’oposició o al Govern, però que espera que siguin coherents amb el que han 
escrit en els seus programes electorals i, per tant, votin favorablement la proposta.  

Destaca que aquesta mesura té com a únic objectiu reduir la contaminació acústica i mediambiental i que, 
per tant, beneficia tots els barcelonins, però especialment els de Nou Barris i, encara més, els que viuen 
entorn de la ronda de Dalt. Finalment llegeix el text de la proposició. 

A continuació, la presidenta del Consell del Districte obre un torn de paraula a la resta de grups 
municipals. 

El conseller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) manifesta que, tal com diu el Sr. Barreña, aquesta 
proposta els és familiar i, per tant, hi votaran favorablement. 

El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) afirma que la proposició els sembla viable, i més coneixent 
la inquietud del Govern de BC i el PSC en temes mediambientals.  

Recorda que el cobriment de la ronda de Dalt va ser una de les propostes més votades a la plataforma 
digital Decidim en el mandat anterior, però que el Govern de BC la va deixar de banda. Remarca que 
aquest cobriment no és només per eliminar gasos i pols nocius per a la salut, sinó també per acabar amb 
el caràcter de frontera arquitectònica que implica aquesta via entre els barris adjacents. Opina que la 
realització del projecte és qüestió de voluntat política i que seria un gest cap als ciutadans passar de les 
intencions als fets. Afirma que molta gent no comprèn com el Govern de BC i PSC ha estat capaç durant 
els mesos de pandèmia de transformar la ciutat i la seva mobilitat basant-se únicament en la ideologia i en 
l’anomenat urbanisme tàctic, mentre que continua sense abordar reivindicacions que fa dècades que són 
als calaixos de l’Administració, i tan necessàries per a alguns barris, com és el cas del cobriment de la 
ronda.  

Explica que segurament escoltaran com el Govern defensarà les obres milionàries que ha anat fent en 
matèria de mobilitat durant els mesos de pandèmia amb la justificació de la urgència existent, quan no hi 
havia cap tipus de trànsit a Barcelona ni a l’àrea metropolitana i, per tant, cap necessitat de convertir els 
carrers en espais multicolor que creen confusió als usuaris de la via pública. Assenyala que també podrien 
parlar dels pivots instal·lats als passos de vianants, o dels blocs de formigó que espanten els conductors 
de vehicles de dues rodes. Opina que, en definitiva, el Govern ha aconseguit canviar el concepte 
d’urbanisme, ara equivalent al caos, quan l’urbanisme sempre ha significat posar ordre. Remarca que amb 
una mínima part de les inversions que s’han fet en mobilitat durant els mesos de pandèmia n’hi hauria 
hagut prou per disposar del projecte que sol·licita la proposició. Finalment expressa el vot favorable del 
seu grup. 

El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) explica que procuraran cenyir-se al tema de la proposició, 
que efectivament no és un tema nou i que tard o d’hora s’haurà d’executar perquè és evident que el futur 
que té una via d’alta capacitat com la ronda de Dalt en un entorn urbà com el de Nou Barris és un 
cobriment. Afirma que, a partir d’aquí, es tracta de valorar la prioritat de guanyar aquest espai, de millorar 
la qualitat de vida o de limitar l’afectació de la contaminació directa sobre la població veïna, entre d’altres. 
Assenyala que és una qüestió de prioritats perquè és una obra costosa i perquè Nou Barris, 
malauradament, sempre té altres prioritats. Afirma, però, que també és cert que, com que sempre hi ha 
altres prioritats, en algun moment s’haurà d’incloure aquesta.  

Manifesta que és per això que pensen que no està de més que al llarg d’aquesta legislatura es pugui 
parlar del cobriment i definir com es vol, de manera que d’aquí a tres anys hi hagi com a mínim una 
proposta sobre la taula i, fins i tot, també una idea de calendari. Conclou que, des d’aquest punt de vista, 
el vot del seu grup serà favorable. 

Per part del govern, el Grup municipal de Barcelona en Comú cedeix la paraula al grup municipal del PSC. 

En la seva representació, la consellera Sra. Sara Belbeida Bedoui (PSC) afirma, que tal com reflecteix la 
proposició presentada pel PPC, el cobriment de la ronda de Dalt és un fet rellevant per als veïns i veïnes 
del districte i, per tant, també per al Govern. Manifesta que són conscients de la problemàtica existent i 
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per això consideren necessari transformar l’obstacle de la ronda de Dalt en un element generador 
d’oportunitats per als barris que serveixi per guanyar nous espais públics i equipaments i per fomentar la 
cohesió social i la reducció de l’impacte que té el trànsit sobre l’entorn. Explica que, de fet, pensen que és 
una oportunitat per millorar el conjunt de la ciutat i que, per aquest motiu, s’ha anat fent el cobriment de 
la ronda per trams.  

Afirma que, malauradament, s’enfronten a una nova crisi que té i tindrà un gran impacte. Destaca que mai 
no s’havia patit una aturada econòmica total d’aquesta magnitud, i no només al districte, a la ciutat i al 
país, sinó a escala mundial. Explica que les previsions de principis d’any s’han trastocat per complet i ara 
no els quedarà més remei que adaptar-se a la situació econòmica, de manera que la prioritat de 
l’Ajuntament de Barcelona és fer front a les necessitats dels veïns i veïnes en un marc de reducció 
d’ingressos. Manifesta que, per tant, per molt que vulguin executar aquest projecte, la realitat és que la 
incertesa de la crisi, la urgència per reactivar l’economia i la necessitat de promoure la generació 
d’ocupació i de dur a terme accions d’emergència social que garanteixin que ningú no es quedi enrere fan 
que, a dia d’avui, no puguin votar a favor de la proposició. Destaca que en aquest mandat la prioritat del 
Govern és el benestar de les persones. 

Seguidament, la presidenta del Consell del Districte pregunta al regidor adscrit del grup municipal de JxCat 
Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis si vol intervenir. El Sr. Martí, regidor adscrit de JxCat, respon que no. 

El conseller Sr. Barreña (PPC) pregunta si el Govern vota en contra de la proposició o s’absté. La 
consellera Sra. Belbeida (PSC) expressa el vot contrari.  

Per aquest motiu, el conseller Sr. Barreña (PPC) fa ús del segon torn de paraula opinant que és una 
llàstima escudar-se en els més dèbils per justificar el vot contrari a la principal obra del districte de Nou 
Barris, una obra que tots coincideixen que s’hauria de fer, tal com ho han reflectit tots els grups de 
l’oposició del Consell del Districte, així com els presents a Casa Gran, com JxCat. Subratlla que es tracta 
d’una prioritat real i que no valen les excuses. Manifesta que ho lamenta per tothom, però sobretot per les 
entitats, pels veïns i pels grups municipals. Agraeix el vot favorable de BxCanvi, Cs i d’ERC i que se situïn 
al lloc que els veïns reclamen. 

Explica que podria haver presentat una proposició molt més dura, però que no ho ha fet pensant 
precisament en el context actual. Remarca que simplement ha demanat que es faci el projecte definitiu i 
no pas que es busqui la inversió o es comencin les obres. Assenyala que es tractava només de fer un petit 
pas més per apropar-se al cobriment de la ronda. Lamenta el posicionament del Govern i afirma que el 
farà arribar a tantes persones com pugui perquè sàpiguen que, una vegada més, el PSC i BC venen els 
seus ciutadans i menteixen en els programes electorals. 

Seguidament, la presidenta del Consell del Districte dona un segon torn de paraula a la resta de grups 

El conseller Sr. Elicegui (BxCanvi) explica que la seva intervenció inicial ha estat molt breu perquè pensava 
que la proposta, plena de sentit comú, s’aprovaria per unanimitat. A més, destaca que es una proposició 
amb vista a llarg termini, que porta molt temps damunt la taula, que reclamen els veïns i en la qual 
pràcticament tothom semblava que hi estava d’acord. Manifesta que el sobta que el Govern rebutgi una 
proposició que l’insta a projectar la finalització de les obres d’aquí a tres anys i que creu que els ciutadans 
tampoc no ho entendran. 

El conseller Sr. Del Olmo (Cs) explica que el Govern els ha tornat a sorprendre perquè tots pensaven que 
aquesta proposició s’aprovaria. Assenyala que el Govern ha dit que, atesa la incertesa de la crisi, la seva 
prioritat són les persones, però que no creu que les tones de pintura que s’han utilitzat per pintar els 
carrers de tot Barcelona, els blocs de formigó i els canvis de mobilitat fets sense cap informe tècnic hagin 
ajudat les persones, mentre que el cobriment de la ronda té un impacte clar en la salut dels veïns dels 
barris de l’entorn.  

El conseller Sr. Sangrà (ERC) lamenta que el Govern no hagi votat a favor de la proposició. Explica que 
són conscients que la situació actual és molt complexa, però que, quan es parla de recuperació 
econòmica, de rellançament, de transició ecològica mitjançant la rehabilitació, d’obres dirigides a la nova 
mobilitat i a la transició verda, o quan un ministre promet una pluja de milions o es diu que el mateix 
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Ajuntament destinarà molts milions a inversions verdes, és d’esperar que  d’aquí a quatre anys es pugui 
començar a pensar a cobrir la ronda. Opina que això demostra que el primer que no confia en la pluja de 
milions de l’Estat o de l’Ajuntament és el mateix Govern de la ciutat de Barcelona.  

La consellera Sra. Belbeida (PSC) reitera que per al Govern és molt important que es pugui cobrir la ronda 
de Dalt i que per això hi ha treballat durant anys i s’han cobert diferents trams d’aquesta via, però que la 
situació actual és sobrevinguda i no poden fer-hi res.   

D’altra banda, assenyala que no farà cap comentari sobre la intervenció de Cs perquè considera que s’ha 
desviat del tema que és objecte de la proposició.  

Vistes les noves intervencions dels grups municipals, la presidenta del Consell del districte pregunta al 
regidor adscrit Sr. Martí (JxCat) si vol intervenir. 

El Sr. Martí afirma que, tot i no poder votar, la posició de JxCat ha estat sempre donar suport al projecte 
de cobriment total de la ronda, que va més enllà del districte de Nou Barris. Recorda que el 2015, amb el 
Govern de l’alcalde Trias, van signar un acord amb les principals entitats veïnals de la zona nord, algunes 
del districte de Nou Barris, per tirar endavant el cobriment complet de la ronda de Dalt. 
 
Tanca el punt el conseller proponent Sr. Barreña (PPC) agraint la intervenció de JxCat, que afirma que 
també va en la línia de ser conseqüent amb els compromisos adquirits. 

La proposició del Grup Municipal del PP no s’aprova, amb un total de 7 vots a favor (BxCanvi, PPC, Cs i 
ERC) i 12 en contra (BC i PSC). 
 
7.4. Proposició de BxCanvi: En relació amb la problemàtica de les ocupacions il·legals al districte de 
Nou Barris, 
 
«Que el Govern del Districte estableixi una oficina o servei en els pròxims 6 mesos en el territori de Nou 
Barris amb la finalitat d’assessorar i donar suport legal a ciutadans de Barcelona que estiguin sent víctimes 
de l’ocupació il·legal de la seva propietat, siguin locals o habitatges.» 

Es debat aquesta proposició d’acord conjuntament amb la que havia presentat el grup municipal de 
Ciutadans. Tanmateix, la presidenta del Consell del Districte pregunta si algú els pot informar de què està 
passant a fora de la sala. Després d’una conversa entre els membres del Consell, suspèn la sessió durant 
uns minuts perquè hi ha un grup de persones al vestíbul que precedeix la sala de sessions intentant entrar 
malgrat que la sessió no estava oberta a la presència del públic per la pandèmia del coronavirus.  

Desprès de diverses negociacions amb les dites persones i una votació dels portaveus dels grups 
municipals, s’acorda per majoria deixar passar 4 representants perquè puguin intervenir en aquest punt de 
l’ordre del dia, reprenent-se la sessió 

Un cop represa la sessió, la presidenta del Consell del Districte dona la paraula als dos grups que 
presenten proposicions sobre el tema de les ocupacions.  

La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) afirma que l’ocupació és un problema actual que afecta els 
veïns del districte i els barcelonins en general. Assenyala que, en primer lloc, cal diferenciar diversos tipus 
d’ocupacions: les que es deuen a un estat de necessitat (relacionades amb famílies en situació de 
vulnerabilitat, desnonaments i execucions hipotecàries); les protagonitzades per màfies organitzades amb 
afany lucratiu que revenen o relloguen habitatges a les famílies vulnerables que més ho necessiten, i les 
dutes a terme per grups o moviments antisistema.  

Explica que, davant les ocupacions per un estat de necessitat, cal protegir, actuar i prevenir, i la resposta 
ha de venir de les administracions públiques. Afirma, però, que davant les màfies, els delinqüents i els 
col·lectius antisistema, cal rebutjar, perseguir i prevenir, ja que aquest tipus d’ocupacions provoquen 
incidents, inseguretat, incivisme, problemes de salubritat i de convivència, tràfic de drogues, etc., i 
converteixen els propietaris i els veïns en víctimes. Finalment llegeix la proposició.  
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Pr la seva banda, el conseller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) assenyala que en aquest tema hi ha 
una gran polarització. Afirma que, de la mateixa manera que es diu que la veritat és la primera víctima de 
la guerra, sembla que en política el sentit comú és el primer damnificat quan es parla de determinades 
qüestions. Explica que, quan es parla d’habitatge, normalment s’estableixen dos bàndols molt diferenciats: 
el dels grans propietaris d’habitatge, fons voltor i malvats capitalistes que s’apropien de la propietat 
immobiliària dels ciutadans, i el dels ciutadans que són víctima dels anteriors. Subratlla, però, que la 
realitat dista molt del que s’acostuma a apreciar.  

Destaca que Espanya és un dels països del món on hi ha més ciutadans que tenen el seu primer habitatge 
en propietat i que això probablement es deu al fet que, durant molts anys, l’Administració pública ha fet 
deixadesa de funcions i no ha complert amb el deure fonamental de crear un parc públic d’habitatge 
adequat. Assenyala que altres països, com Alemanya o Àustria, tenen un percentatge d’habitatge públic 
molt elevat, i que a ciutats com París el 23% de l’habitatge és públic i a altres ciutats franceses, com Évry, 
aquest percentatge és quasi del 50%.  

Afirma que la dicotomia entre grans tenidors d’habitatge i persones desposseïdes és falsa perquè, dins de 
l’ampli ventall de possibilitats, hi ha un gran nombre de persones que tenen una propietat però no són 
grans propietaris. Explica que, per exemple, hi ha moltes persones que tenen una pensió modesta i la 
complementen amb les rendes que poden obtenir del lloguer d’un habitatge que han heretat, que 
posseeixen en règim de participació amb altres familiars o que han pogut comprar amb els diners que han 
estalviat al llarg de la seva vida. Opina que, per tant, cal abandonar aquestes dicotomies, que en el fons 
no deixen de ser discursos fàcils, ja que en política sempre és molt fàcil polaritzar i no parlar dels detalls 
que conformen la realitat.  

Assenyala que, tot i el debat conjunt, les proposicions que presenten Cs i BxCanvi són diferents. Explica 
que la proposta que presenta el seu grup és molt menys detallada, en part perquè desitgen que tots els 
grups municipals hi estiguin d’acord.  

Destaca que el dret a la propietat és un dret fonamental reconegut per la Constitució i per la Carta de 
Drets Humans de les Nacions Unides. Opina que, per tant, la defensa de la propietat és quelcom que no 
poden deixar de banda, tenint en compte que tothom, en certa mesura, és propietari i, si no, aspira a ser-
ho.  

Manifesta que el seu grup proposa senzillament que el Govern del Districte estableixi una oficina o servei a 
Nou Barris en els propers sis mesos amb la finalitat d’assessorar o donar suport legal als ciutadans de 
Barcelona que són víctimes de l’ocupació il·legal de la seva propietat, ja siguin locals o habitatges. 
Assenyala que és evident que aquest servei no aniria adreçat a grans tenidors d’habitatge o a fons voltor. 
Afirma que cap gran tenidor d’habitatge recorreria a un servei públic per assessorar-se sobre aquest tema 
perquè disposa d’una gran quantitats de recursos, però que hi ha petits propietaris que sí que es poden 
veure perjudicats per l’ocupació il·legal del seu habitatge.  

Explica que, si es consulta el catàleg de serveis relacionats amb l’habitatge de l’Ajuntament, es pot veure 
que hi ha un gran nombre de serveis en aquest àmbit, però que no n’hi ha cap d’específic per protegir la 
propietat privada dels ciutadans més vulnerables. Remarca que un ciutadà amb propietat també pot estar 
en una situació de vulnerabilitat i que sovint s’oblida aquestes persones.  

Afirma que fins a l’últim moment han estat oberts a transaccionar la proposició amb el Govern. Explica que 
creuen que cal acceptar que la propietat és un dret inalienable dels ciutadans i, alhora, que l’habitatge és 
un dret fonamental que cal protegir. Reitera, però, que no es pot establir una dicotomia falsa sobre aquest 
tema perquè, d’aquesta manera, s’oculta la deixadesa de funcions de l’Administració, cosa que és molt 
fàcil però no resol la vida als ciutadans. 

Seguidament, la presidenta del Consell del Districte indica que, tal com han acordat abans, ara donarà la 
paraula a dues persones que volen intervenir i després continuaran el debat. No obstant això, davant els 
comentaris dels portaveus del grups que prefereixen que se segueixi ara el debat, dona la paraula a la 
resta de grups municipals.  
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El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) dona la benvinguda a les quatre persones que els acompanyen 
per parlar després d’aquest tema. 

Explica que, al parer del seu grup, les proposicions que porten Cs i BxCanvi els haurien de fer obrir els ulls 
i convidar-los a tenir un diàleg serè, sobri i decidit sobre aquest tema. Afirma que és evident que manquen 
serveis socials que puguin atendre millor les persones que són víctimes d’aquesta situació i que les ajudes 
i els recursos que hi ha són insuficients. Opina, però, que hi ha grups municipals i partits polítics concrets 
als quals els interessa subvertir aquest tema i intentar manipular-lo.  

Manifesta que entén que les dues propostes tenen com a objectiu atacar les ocupacions que estan 
dirigides per grans màfies i que exploten les famílies, sobretot la de BxCanvi, que planteja una oficina 
d’atenció a les persones que més ho necessiten. Demana que es tracti aquest tema amb calma, pensant 
una mica en les persones que el pateixen, deixant la política de banda i buscant solucions entre tots.  

El conseller Sr. Miquel Antoni Román i Pérez (ERC) afirma que les ocupacions d’habitatge són un fet greu 
que es concentra especialment a Barcelona i rodalies, però que no totes les ocupacions són iguals. Explica 
que és cert que hi ha ocupacions per a activitats delictives, narcopisos, l’explotació de dones, la venda o el 
lloguer de l’immoble ocupat o l’extorsió de la persona propietària, però que n’hi ha d’altres de persones i 
famílies que es veuen abocades a viure al carrer, que són les majoritàries, sobretot a Nou Barris, i les que 
haurien de ser la seva principal preocupació. 

Manifesta que cal recordar que al voltant del 80% dels habitatges ocupats són de grans tenidors, 
fonamentalment bancs, que hi ha ocupacions per fer activitats de caràcter social i que equipaments com 
l’Ateneu Popular van néixer de l’ocupació de la planta asfàltica per part dels veïns i veïnes. Afirma que, per 
tant, es tracta d’un problema complex. Opina, però, que la dreta només en fa populisme i alarmisme i 
posa el focus en la seguretat de la propietat, mentre que vota en contra de regular el preu dels lloguers.  

Explica que, tenint en compte que aproximadament el 70% dels habitatges buits són d’entitats bancàries, 
potser el que caldria són reformes perquè aquestes entitats que han estat rescatades per la ciutadania 
cedeixin ara aquests pisos a les administracions públiques. A més, opina que també cal resoldre les 
qüestions vinculades a la precarietat de les persones en situació irregular al país, ja que les persones que 
no tenen accés a un permís de treball estan abocades a l’economia submergida i a la precarietat també en 
l’habitatge. 

Afirma que, atès que la proposició de Cs tracta igual totes les ocupacions i les criminalitza, hi votaran en 
contra. Pel que fa a la proposició de BxCanvi, assenyala que parla d’establir una oficina o servei, però que 
han de tenir en compte que la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona té un servei d’assessorament 
jurídic per als propietaris i han de preguntar-se si calen més finestretes quan Nou Barris ja té l’Oficina 
d’Habitatge. D’altra banda, explica que la proposició parla de donar suport legal, però que no és el mateix 
l’assessorament legal que el suport legal. Afirma que, per tant, no saben si es parla de posar un advocat, 
que és un servei que l’Ajuntament no ofereix a les persones que pateixen un robatori o un atac al carrer.  

Manifesta que, per això, proposen una esmena a la proposició de BxCanvi que creuen que és fàcilment 
assumible. Precisa que el nou text hauria de dir: «Que el Govern del Districte garanteixi que l’Oficina 
d’Habitatge de Nou Barris doni assessorament legal als ciutadans de Barcelona que estiguin sent víctimes 
d’ocupació il·legal de la seva propietat, siguin locals o habitatges». Explica que pensen que l’Oficina 
d’Habitatge de Nou Barris pot donar aquest servei. Assenyala que, de fet, potser l’està oferint i donen per 
fet que no ho fa. A més, destaca que així s’evitaria crear una altra finestreta. Manifesta que, si BxCanvi 
accepta aquesta esmena, votaran a favor de la proposició, i que, si no ho fa, s’abstindran.  

La consellera Sra. Carolina Recio Cáceres (BC) explica que, si bé els proponents han marcat línies 
diferents, creu que es pot fer un debat compartit de les dues proposicions perquè tenen un rerefons 
semblant.  

Manifesta que li agradaria que, quan parlin d’ocupació de pisos, tal com s’ha fet especialment aquest estiu 
i amb una campanya mediàtica important, siguin una mica rigorosos en els debats, ja que parlen 
d’ocupació il·legal grosso modo, quan no tot és el mateix tipus d’ocupació. Afirma que, d’aquesta manera, 
a vegades es confon perillosament l’ocupació i s’ataca i estigmatitza famílies vulnerables que no tenen 
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garantit el dret d’accés a l’habitatge. En aquest sentit, opina que hi ha un debat polític deliberat de fons de 
criminalitzar la pobresa i la gent que no té més opció que ocupar pisos. Remarca que, per tant, el debat 
de l’ocupació és molt complex perquè hi ha condicionants econòmics de fons i demana que no es 
generalitzi. 

Assenyala, que d’altra banda, no han de banalitzar la presència de màfies al darrere d’aquest fenomen, de 
les quals també són víctimes les persones de famílies vulnerables que es veuen obligades a l’ocupació. Pel 
que fa a això, afirma que s’estan fent actuacions i destaca que s’han desmantellat 200 narcopisos a la 
ciutat que eren pisos ocupats per màfies. A més, remarca que les dades de Mossos d’Esquadra no 
justifiquen l’increment de la preocupació per aquesta qüestió que s’ha mostrat aquest estiu, ni per part 
dels dos grups proposants, perquè les ocupacions delictives a la ciutat no augmenten sinó que 
disminueixen. 

Manifesta que li agradaria que, quan parlen d’ocupació, es preocupessin també pels 160 desnonaments 
diaris que hi ha al país. Afirma que no es poden permetre donar l’esquena a una nova crisi habitacional i hi 
han de dedicar tots els esforços. Conclou que han de ser rigorosos i abordar aquest tema des de les 
dades, des de les polítiques i des de l’empatia i la confiança en els veïns i veïnes que ho estan passant 
malament i als quals han d’ajudar.  

El regidor Il·lm. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol indica que se cenyirà a la proposició que fa el Grup de 
BxCanvi. Manifesta que des del PSC estan en contra de l’ocupació il·legal perquè hi ha una defensa 
constitucional i legal de la propietat, però, sobretot, perquè deslegitima l’ocupació legítima d’aquelles 
persones que són víctimes de la manca d’habitatge. A més, afirma que aquestes persones són víctimes 
també d’un abús institucional que ha tingut a veure amb com s’ha procedit amb els rescats i amb com 
s’han acumulat pisos durant els anys d’especulació econòmica que tots recorden.  

Manifesta que, tot i coincidir en part de l’argument d’aquesta proposició, hi votaran en contra perquè no 
és competència del Districte tenir una oficina d’assessorament legal i el propietari disposa d’un sistema 
judicial que ha de defensar els seus drets. Afirma que, a més a més, en el darrer Ple municipal es va 
acordar crear una comissió entre tots els grups polítics per fer un debat sobre el tema de l’ocupació, 
buscar solucions i plantejar els acords que convinguin per poder resoldre les diferències i matisos que hi 
ha entorn d’aquest problema.  

D’altra banda, assenyala que totes les oficines d’habitatge de la ciutat tenen un sistema d’assessorament a 
l’habitatge i que hi ha també una oficina jurídica mediadora que s’ocupa d’elements d’aquesta qüestió. 
Afirma que, a més, la Guàrdia Urbana hi està treballant. D’altra banda, destaca que darrerament s’han 
produït declaracions des del punt de vista del Govern i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
han manifestat clarament la necessitat d’ordenar aquest tema per evitar la gran confusió que deslegitima 
aquell que té una mancança objectiva i social d’habitatge davant d’aquell altre que fa un negoci 
sobrevingut, immoral i absolutament inacceptable amb el tràfic d’habitatge de manera il·legal. 

Conclou que no poden acceptar la proposició de BxCanvi perquè no la podran complir, perquè aquest 
tema s’està debatent al Ple, perquè hi ha altres opcions i, sobretot, perquè podrien crear una confusió 
que, al seu parer, seria imperdonable i ajudaria poc a resoldre i clarificar un problema tan real com és el 
de la necessitat d’habitatge al conjunt del districte i, especialment, als barris del nord. 

La presidenta del Consell del Districte explica que, abans de donar la paraula a les dues persones que 
volen intervenir sobre aquest tema, vol aprofitar per comunicar als grups que, atès que l’Ajuntament de 
Barcelona va tirar endavant la Taula de Ciutat i està previst desplegar-la a tots els districtes, s’ha demanat 
als presidents dels districtes que la posin en marxa. Afirma que ho faran de manera immediata i que el 
primer tema que tractaran serà el que ara debaten.  

La Sra. Marta manifesta que les persones del Sindicat d’Habitatge de Nou Barris, de l’Associació de Veïns 
de Ciutat Meridiana i de tots els moviments en defensa del dret a l’habitatge també volen barris segurs, i 
que, per tant, volen que tothom deixi de sentir por de perdre casa seva. 

El Sr. Joan, del Sindicat d’Habitatge de Nou Barris i veí del barri del Verdum, explica que, per aconseguir el 
que ha expressat la seva companya, cal garantir el dret a l’habitatge, cosa que no fa cap administració. 
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Afirma que la proposta que s’ha presentat no és la resposta que esperen. Manifesta que no esperen més 
policia ni més repressió, perquè es tracta d’un problema estructural. Remarca que el problema no és la 
seguretat que es demana, ni tampoc l’ocupació, que és la resposta d’algunes persones a un problema 
causat per la incompetència del sistema. Afirma que són aquí perquè volen que els membres del Consell 
del Districte sentin tot el que pateixen aquests dies, molts en primera persona, i que és el que realment fa 
que els barris siguin insegurs.  

Indica que tot seguit passarà la paraula a una persona que no ha pogut entrar a la sala. Tanmateix, la 
presidenta del Consell del Districte, després de l’inici de la intervenció d’una altra persona per telèfon, 
demana que s’enregistri la intervenció i els la facin arribar perquè, a més que no se sent bé, han acordat 
que parlarien només dues persones.  

El Sr. Joan explica que de seguida rebrà el text i la presidenta del Consell del Districte l’insta a fer una 
reunió un dia de la setmana que ve. El Sr. Joan afirma que és important que puguin parlar ara perquè 
d’això depèn la seguretat d’unes quantes persones.  

Explica que el Sr. Carmelo Vico, regidor de Cs de Caldes de Malavella, militant del partit i veí de Nou 
Barris, ha rebut, presumptament, diverses denúncies per vendre claus i llogar de manera il·legal pisos del 
barri del Verdum. Afirma que, a més, el Sr. Vico és acusat, presumptament, per les famílies que viuen en 
aquests immobles d’extorsions i amenaces perquè deixin el pis, que segons ell ha venut a una altra 
persona sense l’autorització de la propietària. Manifesta que, presumptament, el Sr. Vico ha fet això de 
manera reiterada amb dones sense papers, a qui presumptament els ha promès solucions habitacionals i 
de papers a canvi de diners.  

Explica que el Sindicat d’Habitatge de Nou Barris, que dona suport a les dues afectades, ha presentat un 
àudio on el mateix Sr. Vico reconeix que està llogant un pis que no és seu i, a més, afirma que ha ofert a 
la família les claus d’un altre pis al barri per 1.000 euros. Manifesta que, per tant, denuncien al Plenari, on 
Cs presenta una moció antiocupa, que aquest partit és corresponsable de la situació i demanen que 
l’Administració actuï contra aquesta màfia.  

La presidenta del Consell del Districte assenyala que hi ha procediments per presentar denúncies més 
eficaços que aquest, però que han pres nota del que s’ha dit, tot i que no creu que el Consell Plenari tingui 
capacitat d’emprendre accions pel que fa a la situació denunciada. Tot seguit cedeix la paraula a la 
consellera de Cs perquè pugui respondre per al·lusions. 

La consellera Sra. Martín (Cs) afirma que la persona a qui els veïns s’han referit no és present i, per tant, 
no es pot defensar. A més, opina que s’han fet unes acusacions greus que no correspon fer en el Plenari.  

La presidenta del Consell del Districte manifesta que està d’acord que aquesta persona, que és un ciutadà 
de Nou Barris, no es pot defensar i que el Consell Plenari del Districte no és el lloc adient per posar la 
denúncia. Assenyala que, en qualsevol cas, el Sindicat d’Habitatge de Nou Barris ha pogut exposar la seva 
petició i proposa fer una trobada amb membres de l’entitat per parlar amb calma del tema de les 
ocupacions, en la qual puguin participar també els portaveus dels grups que vulguin assistir-hi.  

El Sr. Joan agraeix que se’ls hagi donat l’oportunitat d’expressar-se, encara que hagin hagut de negociar 
molt per poder assistir al plenari. Afirma que estan donant veu a dues persones que no s’atreveixen a 
venir perquè estan patint i tenen la por al cos. 

La presidenta del Consell del Districte manifesta que són molt sensibles a aquest tema, però que en cada 
plenari i en cada audiència pública han escoltat i atès persones que estaven en aquesta situació. D’altra 
banda, precisa que les dificultats per intervenir en el plenari es deuen només a les condicions sanitàries. 
En aquest sentit, explica que les intervencions a les audiències públiques s’estan fent telemàticament i que 
en aquest cas han fet una excepció. Afirma, però, que no poden allargar més aquesta intervenció perquè 
seria injust per a altres veïns que també haurien volgut assistir presencialment al plenari.  

Una altra persona de les quatre persones presents a la sala però sense identificar-se explica que ja han 
presentat una denúncia legal sobre els fets comentats, però que cal fer també una denúncia política 
perquè els responsables polítics són els qui tenen plenes responsabilitats per defensar el dret de 



 
Districte de Nou Barris 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Major de Nou Barris, 1 

08042 Barcelona  

93.291.68.00 

www.bcn.cat/noubarris 

 

26 
 

l’habitatge. Manifesta que volen que s’escolti les emocions de les veïnes, que es fan des del dolor, la ràbia 
i la impotència.  

La presidenta del Consell del Districte, Il·lma. Sra. Gemma Sendra i Planas afirma que estan d’acord que 
cal buscar respostes i solucions eficaces per a aquest problema. Així mateix, el regidor del districte agraeix 
el comportament de les persones que han intervingut, que han respectat el que havien acordat. 

A continuació el conseller Sr. Elicegui (BxCanvi) intervé per una qüestió d’ordre. Assenyala que els temps 
d’intervenció no estan ajustats, ja que havien arribat a l’acord que cada grup proposant tindria 9 minuts i 
la resta de grups 6 minuts.  

La presidenta del Consell del Districte explica que creu que no van acordar això, ja que 9 minuts és molt 
de temps. Afirma que, en tot cas, ja decidiran què fan si veuen que falta temps per al debat. 

En el segon torn de paraula, el conseller Sr. Elicegui (BxCanvi) explica que entenen que ERC proposa 
eliminar la part relativa al suport legal i a la creació d’una oficina, i que, si és així, accepten la transacció, 
ja que el que volen és obtenir el màxim suport dels grups i posar de manifest que les institucions també 
han de defensar el dret a la propietat.  

Afirma que comparteix la problemàtica que han expressat les persones del públic que han intervingut. 
Explica que el seu grup no nega que a Espanya hi ha un problema amb l’habitatge, però que això es deu a 
la deixadesa de funcions dels diferents governs i administracions al llarg dels anys pel que fa a la creació 
d’un parc públic d’habitatge, tal com s’ha fet a la resta d’Europa i als països desenvolupats. Reitera, doncs, 
que la qüestió no és que hi hagi uns capitalistes perversos que s’apoderen de la propietat, ja que la major 
part de la propietat està en mans de petits propietaris. En aquest sentit, opina que per a determinats 
grups polítics és molt fàcil donar la culpa a altres persones en comptes de posar-se a treballar per capgirar 
aquesta situació.  

Subratlla que la seva proposició no estigmatitza ningú i que, de fet, el que intenta és defensar la classe 
treballadora que té una propietat i es pot veure perjudicada per l’absència d’una sèrie de serveis que sí 
que hi ha per a altres qüestions. Assenyala que el regidor ha dit que l’Ajuntament no ha de proporcionar 
aquest servei perquè no és necessari, però que vol recordar que l’Ajuntament ofereix molts serveis que no 
formen part del corpus doctrinal sobre la funció de l’Administració local. Des d’aquest punt de vista, afirma 
que decidir què és necessari o pertinent és també una qüestió política.  

Remarca que l’objectiu del seu grup no és en cap cas criminalitzar les persones que estan en una situació 
de vulnerabilitat econòmica, sinó que defensen que les persones que tenen una propietat i també es 
poden trobar en una situació de vulnerabilitat tinguin un lloc on acudir i se sentin representades per 
l’Administració per poder exercir els seus drets com a petits propietaris. Explica que, al marge del que 
s’estigui debatent a Casa Gran, pensen que l’Ajuntament podria proporcionar un servei més dins l’ampli 
catàleg de serveis de què disposa en matèria d’habitatge per tal que persones que ja estan perfectament 
formades en aquest àmbit puguin assessorar les persones que tenen propietats.  

La presidenta del Consell del districte indica que Cs encara té 1 minut i 48 minuts de temps d’intervenció. 

La consellera Sra. Martín (Cs) assenyala que vol reiterar que l’ocupació és un tema complex i que hi ha 
diferents tipus d’ocupació, ja que creu que no ha quedat clar. Recorda que ha parlat de les ocupacions per 
un estat de necessitat, que són comprensibles; de les ocupacions per part de persones o màfies 
organitzades amb afany lucratiu, i de les ocupacions dutes a terme per grups o moviments antisistema, i 
que ja ha dit què calia fer en cada cas.  

Manifesta que no els sorprèn la intenció de vot dels membres del Govern, BC i el PSC, que el que fan amb 
les seves polítiques populistes és que augmenti la proliferació de màfies que es lucren de les famílies més 
necessitades. Afirma que aquests grups diuen que estan a favor de les ocupacions il·legals fins que les 
pateixen als seus habitatges, moment en què s’afanyen a trucar a la policia per demanar auxili i el 
desallotjament immediat. Explica que no s’entén que un dels promotors de les ocupacions il·legals, el 
vicepresident del Govern Pablo Iglesias, disposi de 30 guàrdies civils a la porta de la seva mansió nit i dia. 
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Afirma que, a més, té espai de sobres per donar exemple i oferir part del seu habitatge a qui més ho 
necessita.  

Destaca que fa temps que el Grup Municipal de Cs exigeix a la Sra. Colau que faci habitatge públic i que 
l’Ajuntament disposa de més de cent solars i edificis sense rehabilitar de titularitat pública que estan 
abandonats. Afirma que en el mandat anterior es van prometre 8.000 habitatges i el Govern de Colau 
només en va repartir 800. Subratlla que, després de cinc anys de govern de BC, hi continua havent 
escassetat d’habitatge públic i les famílies segueixen esperant una resposta per part de l’Ajuntament. A 
més, afirma que els serveis socials estan col·lapsats i que l’Oficina d’Habitatge no té prou personal per 
atendre la sobresaturació que pateix a causa, entre altres coses, del tancament de les oficines d’habitatge. 

A continuació, la presidenta del Consell del districte dona de nou la paraula a la resta de grups municipals. 

El conseller Sr. Barreña (PPC) explica que en la intervenció que ha fet abans ja queda reflectida la seva 
posició i que simplement vol remarcar la importància dels serveis socials a l’hora de tractar aquest tema.  

Manifesta que, atès que entén que les dues proposicions ataquen sobretot les màfies, votarà a favor de 
les dues. D’altra banda, agraeix al representant de BxCanvi que hagi acceptat la transacció d’ERC perquè 
millora, abarateix i agilitza la proposta.   

El conseller Sr. Román (ERC) manifesta que tots estan d’acord que falten polítiques públiques d’habitatge 
que siguin efectives, però que això no és del que parla la proposició de Cs, que al seu parer posa tota 
l’ocupació en el mateix sac i busca una solució només policial i judicial. Explica que, atès que no tota 
l’ocupació és igual i no estan d’acord que es criminalitzi, i atès que creuen que s’ha d’atacar l’arrel del 
problema per resoldre’l, que és la desigualtat social, votaran en contra de la proposició de Cs.  

D’altra banda, manifesta que votaran a favor de la proposició de BxCanvi perquè s’ha acceptat l’esmena 
que han proposat.  

La consellera Sra. Recio afirma que comparteix algunes qüestions que ha plantejat el conseller d’ERC 
sobre el debat de fons. 

Manifesta que no és cert que no hi hagi res per protegir el petit propietari a l’Ajuntament. Explica que des 
de les unitats de desnonaments es donen ajudes de mediació per a petits propietaris en qüestions 
d’habitatge i que en la borsa d’habitatges i mediació es treballa amb petits propietaris. A més, afirma que 
hi ha una unitat de disciplina que, entre altres coses, multa la mala praxi d’entitats financeres per tenir 
pisos buits a la ciutat i no posar-los en circulació per garantir el dret de l’habitatge a la ciutat.  

Reitera la seva preocupació pel desconeixement i la poca empatia que observa respecte a la situació de 
moltes famílies que viuen al districte, que no ocupen perquè volen sinó perquè viuen en una societat 
absolutament injusta. Afirma que, si no s’entén això i que han de garantir polítiques d’habitatge, no se’n 
sortiran.  

Finalment convida els grups que tenen dubtes sobre l’ocupació il·legal a parlar amb les veïnes del districte 

que han ocupat, moltes d’elles dones molt valentes. A més, explica que, al llarg dels cinc anys en què ha 
anat a veure desnonaments de pisos ocupats, no s’ha trobat mai cara a cara amb un petit propietari 
perquè tots els pisos eren d’entitats financeres, les quals mai no s’han deixat veure ni han gosat negociar, 
perquè l’únic que buscaven era especular.  

Conclou que, per empatia, per proximitat i per justícia, han de votar en contra de les dues proposicions. 

El regidor del districte subratlla que no ha dit que no sigui necessària la protecció del propietari, sinó que 
creu que hi ha molts mecanismes perquè es faci efectiva. D’altra banda, assenyala que qui no té un 
habitatge té menys mecanismes per resoldre els seus problemes.  

Destaca que ell llegeix molt el contingut exacte d’una proposta i que, perquè s’aprovi, ha de ser viable, 
possible i correspondre al marc competencial de qui la rep, que en aquest cas és el Districte. Explica que 
els que també són al Ple de Casa Gran observen a vegades confusions en aquest sentit, ja que es fan 
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debats al Districte que tenen a veure amb qüestions que competeixen a Casa Gran. Assenyala que, tenint 
en compte que tots els grups pertanyen a partits polítics que són a Casa Gran, han de mesurar 
exactament on correspon parlar de cada cosa. 

Subratlla que vol deixar clar que no estan atacant el propietari, sinó que diuen que el Districte no seria 
eficient per fer el que es demana. Explica que, a més, intueix que si ho fes sense la capacitat jurídica i els 
mitjans competencials per tractar-ho adequadament, segurament crearia una confusió més gran, 
especialment en un districte que té una problemàtica tan greu pel que fa a aquesta qüestió. Manifesta 
que, per tant, confien que la taula municipal, que les mesures que ha dictaminat el Tribunal Superior de 
Catalunya i que el Ministeri de Justícia trobin solucions per clarificar aquest tema. D’altra banda, reitera 
que els preocupa molt l’ocupació il·legal, però no només perquè darrere hi ha un propietari que té un dret 
legítim, sinó perquè deslegitima l’ocupació legítima. 

Conclou que creuen que la resposta al que s’ha plantejat es troba en els òrgans que hi tenen competència, 
i que, tot i que el Consell Plenari del Districte podria fer el gest d’aprovar una proposta sobre aquest tema, 
no disposa d’instrumental, de capacitat ni segurament del marc competencial mínim per tirar-la endavant.  

La presidenta del Consell del Districte indica que al PPC li queda poc més d’1 minut de temps 
d’intervenció; a Cs, 40 segons, i a ERC, 1 minut.  

La consellera Sra. Martín (Cs) expressa el vot favorable a la proposició de BxCanvi.  

El secretari demana el text definitiu de la proposició transaccionada perquè tots els membres del Consell 
Plenari puguin tenir-lo, malgrat el resultat negatiu de la votació.  

Text transaccionat amb ERC: «Que el Govern del Districte garanteixi que l’Oficina de 
l’Habitatge de Nou Barris doni assessorament legal als ciutadans de Barcelona que estiguin 
sent víctimes de l’ocupació il·legal de la seva propietat, siguin locals o habitatges.» 
 
La proposició del Grup Municipal de BxCanvi no s’aprova, amb un total de 7 vots a favor (BxCanvi, PPC, Cs 
i ERC) i 12 vots en contra (BC i PSC). 

7.5. Prec d’ERC: En relació amb l’ocupació dels carrils bici de la Via Júlia per part de tot tipus de 
vehicles, 
 
«Que el Govern del Districte posi en marxa les mesures necessàries per tal d’evitar l’ocupació dels carrils 
bici de la Via Júlia pels vehicles per als quals no hi estan destinats i garantir la seguretat dels usuaris.» 
 
El conseller Sr. Miquel Antoni Román i Pérez (ERC) afirma que, segons l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona, més de 400 persones moren cada any per culpa de la contaminació. Manifesta que, per 
sostenibilitat i per salut, cal potenciar el transport públic i els mitjans de transport no contaminants, dos 
àmbits que són molt importants per a ERC.  

Destaca que la transformació cap a un model de mobilitat sostenible implica, entre altres accions, la 
integració de la bicicleta com a mitjà de transport urbà i segur. Remarca que, des d’aquest punt de vista, 
és imprescindible comptar amb una xarxa de carrils bici segura. Explica que el carril bici de Via Júlia no ho 
és, ja que és contínuament envaït per cotxes per avançar autobusos i, fins i tot, per estalviar-se el coixí 
berlinès, i està ocupat per cotxes mal estacionats. Afirma que cal trobar una solució i, en aquest sentit, 
assenyala que en altres llocs s’han instal·lat peces separadores de carril bici tipus zebra, o fins i tot s’ha 
modificat l’ordre dels carrils per separar els que estan destinats al trànsit de cotxes dels carrils bici.  

Expressa el prec, i destaca que una xarxa de carrils bici segura és la millor aposta que pot fer l’Ajuntament 
per una Barcelona sostenible i més saludable per a tothom.  

En representació del govern, la consellera Sra. Sara Belbeida Bedoui (PSC) manifesta que accepten el prec 
d’ERC. Explica que analitzaran tècnicament la situació que es produeix a Via Júlia i estudiaran les 
possibilitats existents per millorar la mobilitat en bicicleta, a fi de vetllar per la seguretat dels ciclistes. 
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El conseller Sr. Román (ERC) agraeix la posició del Govern, ja que aquest tema preocupa molt al seu grup. 
Recorda que, quan ERC estava al Govern, va fomentar l’aparició del Bicing. Afirma que, a més, també se 
senten molt responsables de la xarxa ortogonal d’autobusos. Explica que creuen que aquests dos eixos 
són importants per aconseguir una Barcelona més sostenible on la ciutadania pugui viure tranquil·lament i 
amb menys contaminació. 

7.6. Prec de Cs: En relació amb la iniciativa dels «camins escolars» efectuada amb la finalitat que els 
nens i nenes de la ciutat guanyin en autonomia personal i qualitat de vida, 
 
«Pels motius exposats anteriorment, preguem que el Districte de Nou Barris prengui les mesures 
oportunes per fomentar l’ampliació dels camins escolars a través de la comunitat educativa i l’ús dels 
existents.» 
 
La consellera Sra. Noemí Martín Peña (Cs) recorda que els camins escolars tenen com a objectiu que els 
nens i nenes de la ciutat guanyin autonomia personal i qualitat de vida mentre van i tornen sols de 
l’escola. Assenyala que, d’aquesta manera, es millora el coneixement del barri, s’identifiquen les situacions 
de perill i es triïn els recorreguts més segurs i agradables, entre altres coses.  

Manifesta que, tenint en compte les dades facilitades a través de l’Ajuntament, creuen que el districte de 
Nou Barris ha de tenir una xarxa de camins escolars més extensa, de manera que sigui equiparable a la 
xarxa de camins de la resta de districtes de la ciutat.  

Finalment expressa el prec i assenyala que l’han transaccionat amb el Govern. 
 
En representació del govern, la consellera Sra. Sara Belbeida Bedoui (PSC) recorda que una de les accions 
clau de la mesura de Govern sobre emergència climàtica que es va presentar en el plenari anterior és 
protegir els entorns escolars del districte, tant des del punt de vista ambiental com de la seguretat viària.  

Explica que la ciutat té diferents iniciatives que contribueixen a millorar la convivència en l’espai públic 
amb l’objectiu de fomentar l’autonomia i la seguretat dels desplaçaments dels nens i nenes, com ara el 
projecte «Protegim les escoles», que transformarà uns 200 entorns escolars fins al 2023. Destaca que les 
escoles són espais plens de vida, amb un gran volum de persones que s’hi apropen cada dia entre 
alumnes, docents i pares i mares, entre d’altres, i que per això els seus entorns han de ser segurs i 
saludables.  

Manifesta que accepten el prec perquè el comparteixen plenament. Explica que el benestar dels nens i 
nenes de Nou Barris és molt important per al Govern i que faran tot el possible per garantir que els 
entorns escolars i els recorreguts dels nens i nenes per anar i tornar dels centres educatius siguin el més 
pacífics possible. A més, afirma que volen dur a terme aquesta acció tenint en compte un treball conjunt 
amb tota la comunitat educativa i els pares i mares dels nens i nenes de Nou Barris. 

La consellera Sra. Martín (Cs) agraeix l’acceptació del prec per part del Govern.  

Indica que volen fer tres consideracions sobre aquest tema. Explica que, en primer lloc, caldria fer un 
manteniment adequat de les senyalitzacions dels camins escolars ja existents perquè estan deteriorades i 
són poc visibles. Manifesta que, en segon lloc, volen demanar que s’actualitzi la pàgina web del Districte, 
que més que informar crea confusió. Afirma que, en tercer lloc, esperen que quan el Govern ampliï i 
implanti els camins escolars no hi posi obstacles ni creï un caos circulatori com el que ha provocat a tot 
Barcelona darrerament.   

Transacció del Govern: «Pels motius exposats anteriorment, preguem que el Districte de Nou 
Barris prengui les mesures oportunes per fomentar l’ampliació dels camins i/o entorns 
escolars a través de la comunitat educativa, i l’ús dels existents.» 
 
7.7. Prec de Cs: En relació amb la restricció de la mobilitat i alteració d’hàbits davant la pandèmia i els 
talls de diversos carrers del districte, 
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«Pels motius exposats anteriorment, sol·licitem al Govern del Districte de Nou Barris que posi a disposició 
de partits polítics, entitats i veïns/nes del districte: 1) Els informes o estudis de mobilitat realitzats per a la 
presa de decisions per part del Govern o ens corresponent sobre els talls/restriccions dels carrers implicats 
en el districte de Nou Barris durant la pandèmia: Vidal i Guasch, Simancas, Casals i Cuberó, Font d’en 
Canyelles, Pablo Iglesias, Fabra i Puig; 2) Les accions de mobilitat que el Govern implementarà a curt, 
mitjà i llarg termini al districte, juntament amb els estudis i informes de mobilitat realitzats per a la presa 
de decisions.» 
 
El conseller Sr. Juan Del Olmo Fernández (Cs) exposa el prec. 

N representació del govern, el conseller Sr. Andrés Rodríguez Domínguez (PSC) manifesta que accepten el 
prec, tal com sempre fan quan es demana informació al Govern, però que han de matisar algunes coses.  

Pel que fa al primer punt, explica que no hi ha uns estudis de mobilitat en sentit estricte, sinó una petició 
de l’Ajuntament de Barcelona a tots els districtes perquè, durant el període de la COVID-19, trobessin 
zones segures per al passeig i la pràctica esportiva. Indica que aquesta petició es va concretar en la 
implantació de mesures en sis carrers del districte (Cubelles, Pablo Iglesias, Vidal i Guasch, Simancas, 
Casals i Cuberó i Font d’en Canyelles) de 9.00 a 21.00. Manifesta que, després d’analitzar aquest període, 
aquestes mesures s’han acabat implantant només als carrers Cubelles i Pablo Iglesias, on s’ha instal·lat 
senyalització vertical i horitzontal. Remarca, però, que no hi ha un informe sinó una petició i una valoració 
tècnica de quins eren els llocs més adequats.  

Respecte al segon punt, manifesta que les accions de mobilitat del Districte s’adequaran al Pla de mobilitat 
2019-2024, que es basa en els eixos de mobilitat segura, mobilitat sostenible i mobilitat intel·ligent.  

El conseller Sr. Del Olmo (Cs) agraeix l’acceptació del prec.  

Opina que hi ha criteris tècnics que no s’entenen, com en el cas de les restriccions al carrer Pablo Iglesias, 
que no presenta cap problema perquè la gent pugui caminar, tenint en compte que és un carrer que té un 
primer tram amb una rambleta central de 8 metres d’amplada i 125 metres de llarg i dues voreres laterals, 
i un segon tram amb dues voreres laterals de 6 a 9 metres d’amplada. Explica que tenen la sensació que 
el Govern aplica criteris ideològics per parar el trànsit, ja que Pablo Iglesias és l’únic carrer d’entrada per 
Via Favència. Afirma que hauria tingut més sentit que aquesta actuació s’hagués fet, per exemple, al 
carrer del Molí o al carrer del Pou, que són carrers més estrets. Manifesta que esperen que el Govern els 
faci arribar la documentació per poder contrarestar una mica la informació i la sensació que tenen. 

7.8. Prec del PPC: En relació amb la presència de persones al Parc Central de Nou Barris, amb tendes de 
campanya, cuinant, fent les seves necessitats, barallant-se o insultant els transeünts, 
 
«Que es prenguin totes les mesures oportunes per solucionar aquests problemes existents al Parc Central 
de Nou Barris i que, sobretot, pateixen les famílies que resideixen a l’entorn o que passegen per aquest 
espai.» 
 
El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) explica que al Parc Central de Nou Barris hi ha un grup de 
persones instal·lades en tendes de campanya. Assenyala que segons els veïns fa anys que hi són, tot i que 
ell només pot confirmar que fa mesos que es dona aquesta situació. Manifesta que aquestes persones 
cuinen i fan les seves necessitats al parc i insulten les persones que passen per l’espai que ocupen, i que li 
consta que els veïns estan recollint signatures a través de Change.org respecte a aquesta situació. 
Finalment exposa el prec. 

En representació del govern, la consellera Sra. Esther Flaquer Garcia (BC) agraeix poder explicar les 
actuacions que estan fent sobre aquest tema, que es van iniciar el novembre del 2018. Manifesta que 
assumeixen que durant el període de confinament es van produir els problemes que assenyala el prec, ja 
que les circumstàncies sanitàries els van obligar a tancar uns dies el Centre de Primera Acollida i a 
suspendre les operacions de seguiment que feien el Servei de Gestió de Conflictes, Guàrdia Urbana i els 
educadors socials. Explica que han pactat amb les persones que habiten a les 13 carpes situades als 
porxos i duen a terme un treball d’anàlisi de conductes que no ajuden a la convivència per tal de poder-les 
corregir. Destaca que aquest tipus de treball dona bons resultats.  
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Afirma que durant la pandèmia van haver de suspendre tota aquesta feina i no van poder controlar els 
fluxos de les carpes, però que estan reprenent totes les activitats. A més, explica que netegen l’espai dos 
dies a la setmana, ja que han pactat amb aquestes persones que aquests dos dies han de desmuntar les 
tendes a les 8 h i les poden tornar a muntar a les 20 h, per tal que puguin estar més protegits i no dormin 
al ras. Manifesta que també s’ha reprès la tasca dels educadors i que es treballa amb una visió àmplia de 
tot el parc, on tots han d’aprendre a respectar les diversitats existents i a conviure de la millor manera 
possible.  

Conclou que accepten el prec perquè ja duen a terme actuacions i estan analitzant el tema per acabar de 
donar-hi una solució integral. 

El conseller Sr. Barreña (PPC) manifesta que agraeix l’acceptació del prec i que celebra que s’estiguin 
adoptant mesures. Agraeix el treball que es fa des de l’Ajuntament i afirma que el traslladarà a tots els 
veïns i veïnes que li han expressat la seva inquietud per aquesta situació. 

7.9. Prec de BxCanvi: En relació amb la proximitat del districte de Nou Barris a la muntanya de 
Collserola i l’oportunitat de ser un pol d’atracció de cara a la resta de la ciutat i als turistes, 
 
«Realitzar un estudi sobre la potencialitat econòmica de la muntanya de Collserola i presentar-lo durant els 
pròxims 6 mesos. Aquest informe haurà de servir per trobar propostes concretes de dinamització i atracció 
turística sense menystenir les possibles iniciatives que presentin els grups municipals.» 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) explica que han transaccionat el prec amb el Govern 
perquè el pogués acceptar. Llegeix el text original i la transacció, que elimina el termini de temps.  

Manifesta que creuen que aquest tema és important per a Nou Barris i que, per això, l’han tractat en 
diferents plenaris. Afirma que creuen que, si bé Nou Barris té molts desavantatges, té un gran eix que pot 
dinamitzar el districte, que és la muntanya de Collserola. Explica que, per tant, creuen que pot ser una 
bona iniciativa treballar perquè el districte sigui capaç d’atraure la resta de la ciutat i dinamitzar-lo a través 
d’aquesta muntanya que té tan a prop. 

En representació del govern, el regidor del districte indica que vol fer una apreciació metodològica prèvia. 
Explica que creu que, si es transacciona un prec, s’ha de llegir el prec transaccionat, que és el vàlid, tot i 
que en la intervenció es pugui parlar d’allò que es voldria. Opina que és de justícia fer aquesta observació, 
ja que abans ERC no ha pogut llegir la iniciativa original que havia presentat 

Manifesta que acceptaran el prec per dues raons: perquè s’ha d’estudiar el potencial de Collserola i perquè 
estan treballant en el projecte que abans ha explicat d’unes jornades i una mesura de govern sobre el 
desenvolupament econòmic del districte. Remarca, però, que aquesta qüestió s’ha d’emmarcar, entre 
altres coses, en els plantejaments ecològics de l’Ajuntament pel que fa a Collserola i en la mesura de 
govern sobre desenvolupament turístic de la ciutat. Afirma que, per tant, aquest estudi no els ha de portar 
a massificar Collserola, que està segur que no és tampoc la intenció de BxCanvi.  

Opina que és evident que Collserola és un potencial per al districte des del punt de vista de l’economia 
verda i l’economia alternativa, així com segurament també des del punt de vista de l’activitat dels visitants. 
Afirma que, per tant, és un element que s’ha d’analitzar i posar en valor.  

El conseller Sr. Elicegui (BxCanvi) explica que no és la primera vegada que transacciona un prec i que 
sempre ha procedit de la mateixa manera a l’hora de presentar-lo. Afirma, però, que si aquesta no és la 
manera correcta de fer-ho, ja ho tindrà en compte d’ara endavant.  

La presidenta del Consell del Districte assenyala que no l’ha interromput perquè creu que cadascú utilitza 
el temps com vol. 

El conseller Sr. Elicegui (BxCanvi) agraeix l’acceptació del prec. 
  
Transacció del Govern: «Realitzar un estudi sobre la potencialitat econòmica de la muntanya 
de Collserola. Aquest informe haurà de servir per trobar propostes concretes de dinamització i 
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atracció turística sense menystenir les possibles iniciatives que presentin els grups 
municipals.» 
 
7.10. Pregunta d’ERC: En relació amb l’actual forma de comunicació amb el Districte a causa de la 
pandèmia i les dificultats que hi troben determinades persones, 
 
«Quines mesures ha pres el Districte en relació amb facilitar la comunicació de les persones sordes amb 
l’Administració?» 
 
La consellera Sra. Montserrat Cuspinera Inglés (ERC) assenyala que el confinament ha obligat tothom a 
fer canvis en l’àmbit de la comunicació, incloent-hi les administracions. Explica que l’Administració 
municipal ha traslladat bona part de la seva gestió a l’atenció telefònica i això deixa algunes persones 
sense possibilitat de fer tràmits necessaris.  

Recorda que en el darrer Consell de Diversitat Funcional, el 23 de juliol passat, un col·lectiu de persones 
sordes va manifestar la seva dificultat per poder realitzar gestions i tràmits a la seu del Districte, atesa la 
impossibilitat de poder trucar per telèfon, i per comunicar-se amb els funcionaris de manera presencial, bé 
perquè aquests no entenen el llenguatge dels signes, o bé per la dificultat de poder llegir els llavis amb les 
mascaretes posades. A més, assenyala que la consellera responsable d’aquest àmbit es va comprometre a 
aplicar mesures sobre aquesta qüestió. Finalment formula la pregunta.  

En representació del govern, la consellera Sra. Sonia Nieto Sánchez (PSC) manifesta que, en primer lloc, 
creu que és molt greu que, després d’un any de mandat, la Sra. Cuspinera no sàpiga encara que aquest 
consell es diu Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat. Recorda que les mateixes persones 
participants els van dir el primer dia que el terme de «diversitat funcional» no les identifica i no els 
agrada. Explica que, per tant, aquestes persones es podrien sentir ofeses i pensar que no se les escolta.  

Manifesta que, com a consellera responsable d’aquest àmbit, es va comprometre a traslladar aquesta 
demanda al regidor, tal com consta a l’acta del consell del dia 23 de juliol, i que així ho vaig fer. Explica 
que per això l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
(IMPD), ha fet una primera compra de 500 mascaretes transparents, com la que ella porta, que faciliten la 
lectura de llavis, i que ja s’han destinat a les famílies registrades a les associacions de persones amb 
discapacitat auditiva i als seus cuidadors. Afirma que també està prevista la compra d’una segona partida 
per posar-la a disposició dels serveis municipals que fan atenció al públic, com les OAC i els centres de 
serveis socials.  

Aprofita per puntualitzar que les inscripcions als casals de gent gran, a més de ser telefòniques, també són 
presencials. Explica que a les persones encarregades de les inscripcions també se’ls proporcionaran 
aquestes mascaretes tan bon punt arribin. 
 
La consellera Sra. Cuspinera (ERC) afirma que la Sra. Nieto té raó pel que fa al nom del consell, tot i que 
al cartipàs figura amb el nom que ha dit.  

Explica que troba bé que s’hagin donat mascaretes a les famílies, però que el problema és que els 
funcionaris encara no disposen d’aquestes mascaretes. Assenyala que les persones d’aquest col·lectiu ja 
van expressar aquesta demanda fa dos consells. Opina que, per tant, el Districte ha tingut temps de 
sobres per poder adoptar les mesures adequades, no tan sols pel que fa al tipus de mascareta, ja que la 
seva queixa és que no troben les persones adequades per poder-se comunicar i fer els tràmits.  

La consellera Sra. Nieto (PSC) remarca que aquest tipus de mascaretes abans no estaven homologades, 
però que ara sí que ho estan.  

La presidenta del Consell del Districte indica que el secretari ha pres nota del comentari que s’ha fet sobre 
el cartipàs. 

7.11. Pregunta del PPC: En relació amb el canvi d’ubicació de l’àrea de gossos de Can Dragó, 
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«1. L’Ajuntament ha pres una solució definitiva per a aquest conflicte? 2. En cas afirmatiu, quina solució 
planteja l’Ajuntament? 3. En cas contrari, què espera l’Ajuntament per prendre una decisió definitiva?» 
 
El conseller Sr. Javier Barreña Flores (PPC) formula la pregunta, i assenyala que és evident que hi ha un 
conflicte veïnal entorn d’aquest tema, tal com ho demostren les pancartes que molts veïns de la zona 
tenen a les façanes.  

En representació del govern, la consellera Sra. Esther Flaquer Garcia (BC) manifesta que segueixen 
mantenint trobades amb la representació dels veïns de la zona, però que no són ningú per dir als veïns 
que treguin les pancartes que tenen a les façanes, que suposa que és una mesura de pressió.  

Afirma que la solució al problema s’haurà d’englobar dins d’un procés participatiu per valorar tot l’espai de 
Can Dragó, i que així s’ha transmès al veïnat. Remarca, però, que la pandèmia ha endarrerit aquest 
procés, ja que les mesures d’emergència social i econòmica que s’han hagut d’adoptar implicaran una 
davallada del pressupost. Conclou que els veïns saben que es tractarà aquest tema en un procés 
participatiu i que, en el moment que es pugui fer, es parlarà amb ells així com amb Espai Gos i la resta 
d’entitats que fan servir tot aquest espai. 

El conseller Sr. Barreña (PPC) explica que, amb la resposta que li ha donat la Sra. Flaquer, li faria altres 
preguntes més, com ara de què tractarà el procés participatiu i qui hi participarà. Afirma que, no obstant 
això, agraeix la resposta i espera que es resolgui aquest problema, que opina que és de fàcil solució 
mitjançant el diàleg i l’assertivitat. Opina que només cal saber explicar les coses als veïns, que és una cosa 
que no s’està fent bé des de l’Ajuntament. 
 
7.12. Pregunta de BxCanvi: En relació amb la proliferació i la presència de xinxes en cases particulars, 
 
«Quina és la incidència d’aquesta problemàtica al districte i quines mesures s’han pres al respecte?» 
 
El conseller Sr. Daniel Elicegui Serrate (BxCanvi) explica que ha plantejat aquesta pregunta perquè la va 
portar a l’última Junta de Portaveus i va veure que no hi havia informació sobre aquest tema. Tot seguit 
formula la pregunta.  

En representació del govern, la consellera Sra. Esther Flaquer Garcia (BC) manifesta que, des de Vigilància 
i Control de Plagues Ambientals de l’Agència de Salut Pública, els han informat que no hi ha una plaga al 
districte. Explica que els han dit que les xinxes no són un problema a la via pública, sinó que es troben als 
espais tancats i que, en aquests casos, s’apliquen solucions particulars. Afirma, però, que en cas que es 
detectés la presència d’aquests insectes als espais municipals, es faria una desparasitació.  

D’altra banda, assenyala que no saben a quin tipus de xinxes en concret es refereix la pregunta, ja que 
n’hi ha de diferents tipus. Explica que, en el cas dels arbres, Parcs i Jardins s’encarrega de fer les 
actuacions pertinents quan se’ls comunica que n’hi ha, però que no tenen constància que en aquests 
moments hi hagi una plaga de xinxes al districte. 

El conseller Sr. Elicegui (BxCanvi) agraeix la resposta. Assenyala que, atès que no és entomòleg, potser no 
s’ha referit a l’espècie correcta, però que els veïns han manifestat públicament, tant a les xarxes socials 
com en algun diari, que hi ha algun tipus de plaga als seus habitatges provocada principalment per la 
proximitat de determinats arbres a les finestres de casa seva.  
 
La consellera  Sra. Flaquer (BC) explica que li han confirmat que tots aquests insectes són xinxes.  

El conseller Sr. Elicegui (BxCanvi) manifesta que entén que, si el servei de control de plagues diu que no 
es tracta d’un fet generalitzat, deu ser un problema puntual d’algun veí, tot i que semblava que se 
n’havien queixat uns quants. Afirma que, en tot cas, tornaran a preguntar per aquesta problemàtica en 
cas que continuï.  

Tanca el punt la presidenta del Consell del Districte tot suggerint que es concreti en quins carrers s’ha 
detectat la presència de xinxes.  
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7.13. Demanda d’ERC, de seguiment de la proposició d’acord presentada en el plenari del 9 d’octubre 
de 2019 i aprovada per unanimitat amb el següent contingut: 
 
«Que el govern del Districte de Nou Barris es comprometi a dur a terme abans de final d’any les 
actuacions urgents necessàries per deixar en condicions òptimes d’ús les àrees per a gossos del Districte 
existents i desencallar els projectes aturats. Aquestes actuacions han de tenir en compte, com a mínim: - 
Executar les millores reclamades pels usuaris de l’Àrea d’Esbarjo de Gossos de Prosperitat, amb la 
instal·lació de doble porta, millora del subministrament d’aigua i de les condicions d’higiene i 
manteniment, entre d’altres; - Executar les obres necessàries de correcció per posar en condicions d’ús 
òptim i poder obrir al públic l’Àrea de Gossos del Parc de la Guineueta; - Definir un projecte consensuat 
amb veïnes, veïns i usuaris ─ en localització i característiques─  d’una Àrea per a Gossos en l’entorn de 
Can Xiringoi.» 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer (ERC) demana la valoració del Govern sobre el grau de 
compliment d’aquesta proposició. 

En representació del govern, la consellera Sra. Esther Flaquer Garcia (BC) afirma que s’ha complert pel 
que fa a les àrees de gossos de Prosperitat i la Guineueta. Explica que es van iniciar les obres el mes de 
novembre de 2019, primer a la Guineueta i després a Prosperitat, i que se’ls ha confirmat que l’obra es va 
fer. Pel que fa a l’àrea d’esbarjo de gossos de Can Xiringoi, recorda que van comentar que seria una 
mesura del PAD i que, per tant, es plantejarà quan acabin de tramitar-lo.  

D’altra banda, assenyala que en l’acta del plenari en què es va aprovar aquesta proposició consta que va 
ser transaccionada, mentre que s’ha entrat la proposta inicial no transaccionada. Pregunta al secretari si 
poden modificar-ho perquè a l’acta de la sessió d’avui figuri el text definitiu.  

El secretari respon afirmativament.  

El conseller Sr. Sangrà (ERC) indica que han fet un seguiment de les millores a l’àrea de Prosperitat, on es 
va fer la doble porta i poca cosa més. Afirma que la qüestió de l’aigua s’ha solucionat a mitges perquè ara 
la font funciona, però que no és la font que demanaven els usuaris. A més, explica que no hi ha una 
neteja i un manteniment continuats, tal com demanaven els usuaris. Pel que fa a l’àrea de Guineueta, 
opina que és un exemple de com es pot dissenyar una instal·lació sense comptar amb els usuaris i que, 
per això, va tenir tants problemes, però que s’han fet les correccions oportunes.  

Afirma que no hi ha procés participatiu sobre Can Xiringoi perquè no hi ha PAD, però que la proposició 
demanava aquestes millores abans que acabés el 2019. A més, opina que ja es podria haver fet el PAD.  

Subratlla que no hi ha hagut diàleg al districte sobre aquest tema, tal com han demanat reiteradament des 
del seu grup, i s’ha fiat tot a l’àmbit de ciutat. Explica que des de l’àmbit de ciutat s’ha anunciat als 
col·lectius d’usuaris que a final d’any hi haurà un pla estratègic sobre gossos, però ja s’ha avisat que no 
admetrà esmenes. Recalca que, encara que s’hagi pres nota de totes les demandes plantejades, el text 
final el decidiran els redactors del pla. Manifesta que confien que no es faci el mateix amb Can Dragó. 

Explica que el que sobretot ara demanen els usuaris de tota la xarxa del districte és manteniment, neteja i 
desinfecció d’aquestes àrees, que és una cosa que incloïa la proposició del seu grup i no s’està fent. 
Manifesta que entenen el possible parèntesi per la COVID, però que no s’ha fet un manteniment adequat 
de les àrees de gossos i no sembla que s’hagi de fer en un futur immediat. 
 
La consellera Sra. Flaquer (BC) assenyala que pensava que podia respondre però la presidenta del Consell 
del Districte aclareix que això no és una pregunta, sinó una demanda de seguiment, en la qual el grup la 
presenta, el Govern respon i qui presenta tanca el punt, segons el document que van aprovar.  
 
Davant de diversos comentaris sobre aquesta qüestió, afirma que ara no en faria polèmica i que a la Junta 
de Portaveus poden decidir fer les modificacions que creguin oportunes. 

8. Declaració institucional 
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La presidenta del Consell del Districte explica que ERC llegirà aquesta declaració perquè és qui la va 
proposar, però que té la unanimitat de tots els grups. 
 
El conseller Sr. Joaquim Sangrà i Morer Sangrà (ERC) manifesta que és un plaer i un orgull poder 
presentar aquesta declaració i procedeix a fer-ne la lectura.  

El Consell Plenari del Districte de Nou Barris acorda: 

1. Expressar el sentiment de pèrdua d’aquest Consell de Districte i mostrar el nostre 
acompanyament en aquests moments a la seva família, a amics, a col·laboradors i, molt 
especialment, a tota la gent de la Fundació Pare Manel, de l’Associació Grup Muntanyès i del 
Futbol Sala Babar.  
 

2. Expressar el nostre profund reconeixement per la tasca que el Pare Manel ha realitzat en els 
nostres barris de Verdum i Roquetes, amb la seguretat que la Fundació Pare Manel i tots els que 
al llarg dels anys han col·laborat d’una manera o altra en els seus projectes sabran continuar i 
enfortir el llegat inesborrable del Pare Manel i de la inoblidable Luisa Alba. 
 

3. Elevar la sol·licitud al Govern de l’Ajuntament per a la concessió de la Medalla d’Or de la ciutat a 
títol pòstum al Pare Manel. 
 

4. Proposar un espai de treball amb la Fundació Pare Manel i altres entitats implicades o que hi 
desitgin participar per tal de determinar el format i el moment de les accions institucionals i 
populars d’homenatge a la figura del Pare Manel a Nou Barris i estudiar la millor manera de 
reflectir en el nomenclàtor del Districte el reconeixement a la figura del Pare Manel i de la Luisa 
Alba i de la tasca conjunta per als infants i joves dels nostres barris. 
 

5. Comprometre’ns –en aquests moments de lògica incertesa– a mantenir el suport institucional i a 
col·laborar en el creixement i l’enfortiment dels projectes de la Fundació Pare Manel i de les 
entitats germanes al nostre districte. 

 
La presidenta del Consell del Districte pregunta com es fa arribar aquesta petició a l’Ajuntament de 
Barcelona. El secretari respon que a través de la Secretaria General.  

 
9. Precs i preguntes del públic  
 
La presidenta del Consell del Districte assenyala que només hi ha quatre preguntes i que, a més a més, 
tres van en la mateixa direcció. Afirma que la primera pregunta, de la Sra. Raquel Crespo Calvo, es 
refereix als accidents provocats per patinets elèctrics, que és un tema que ja va sortir a l’última Audiència 
Pública. Explica que la Sra. Crespo es queixa que els patinets circulen per la vorera entre els vianants, a 
gran velocitat, sense casc, amb dues persones..., i pregunta com es pensa gestionar la falta de civisme de 
les persones que van amb patinet elèctric.  

El regidor del districte assenyala que segurament el que dirà ara ho repetirà després de manera una mica 
genèrica. Explica que creu que estan davant d’un canvi de cicle des del punt de vista dels hàbits a la 
ciutat, alguns dels quals afecten la relació entre éssers humans i animals i d’altres la mobilitat. Manifesta 
que, pel que fa a la pregunta que es planteja, hi ha dues solucions: d’una banda, la penalització dels 
comportaments que són sancionables, que és una cosa que ja fa la Guàrdia Urbana, i de l’altra, 
l’acomodació progressiva a aquests nous hàbits. Assenyala que fa 30 anys els carrers servien bàsicament 
per caminar i anar en cotxe, mentre que ara serveixen per a moltes més coses, i que aquest trànsit 
portarà un cert temps. Explica que entén la problemàtica perquè tots la pateixen, però que també s’ha de 
considerar que, al marge de les propostes de caràcter coercitiu, que són necessàries, n’hi ha una altra 
d’acomodament que s’anirà donant a poc a poc. 

La presidenta del Consell del Districte recorda als assistents que els segueixen per xarxa telemàtica que 
les preguntes han d’estar relacionades amb els temes del plenari i que les preguntes més genèriques es 
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tracten a l’Audiència Pública, que va tenir lloc dimarts passat i en la qual es van tractar molts d’aquests 
temes.  

Indica que hi ha dues preguntes del Sr. Luis Alonso Carrascal sobre els animals, que és una tema que 
també es va tractar extensament a l’Audiència Pública. Explica que en una d’elles diu que s’estan 
prioritzant els drets dels animals sobre el dret de les persones, que hi ha un ús i abús de la via pública, 
que als llocs públics no es recullen els excrements i que no hi ha horaris que endrecin l’ús dels animals a la 
via pública, i pregunta quan l’Ajuntament començarà a sancionar aquests comportaments incívics. Explica 
que la segona pregunta del Sr. Carrascal planteja què pensa fer la regidoria sobre els abeuradors per a 
coloms a les fonts públiques. 

El regidor del districte recorda que fa uns anys es va començar a treballar de manera intensa l’existència 
d’espais públics per a gossos, convidant així els propietaris dels gossos a fer certes activitats de caràcter 
recreatiu amb el gos en espais acotats i no al carrer. Assenyala que això pressuposava, d’entrada, una 
millora respecte a les molèsties que en aquells moments podien significar els gossos a la vorera, així com 
un espai de benestar per als animals. Afirma que en aquests moments es troben amb alguns efectes 
derivats d’això: la convivència amb nens, sorolls quan hi ha concentracions de gossos i a vegades un 
problema de neteja.  

Manifesta que té la impressió que en un termini raonablement breu de temps tindran molta més 
informació sobre com això va creant i canviant hàbits ciutadans, i que aleshores serà el moment d’avaluar 
també si aquesta política ha de tenir alguns ajustos. Assenyala que, per exemple, es podria avaluar si les 
àrees de gossos han de tenir una limitació horària o no. Explica que, per exemple, a Can Dragó se 
suggereix que l’àrea de gossos no s’utilitzi a partir de les 23 h, tot i que no hi ha una limitació horària. 
Assenyala que una altra qüestió a avaluar podria ser, per exemple, si la ubicació exacta d’una àrea de 
gossos ha de ser més propera o menys propera als habitatges, més a l’interior d’un parc, etc. Afirma que 
la resposta ciutadana que van tenint els donarà informació per poder corregir el que calgui i fer les coses 
més adequadament i amb més consens en el futur. 

Pel que fa al tema dels abeuradors de coloms a les fonts públiques, manifesta que no sap si la pregunta es 
refereix al conflicte que es pugui generar perquè els coloms beuen a les fonts públiques, o si hi ha una 
part de la font pública per als coloms. Explica que ningú no li ho ha sabut dir i que, quan tingui aquest 
aclariment, podrà analitzar millor la intencionalitat de la pregunta i contestar-la. 

La presidenta del Consell del Districte indica que l’última pregunta, de la Sra. Concepción Rodríguez 
Moratinos, demana quan es reubicarà l’àrea de gossos de Can Dragó. 

El regidor del districte assenyala que ja ha contestat aquesta pregunta i que no és l’única qüestió sobre la 
qual hi ha un debat ciutadà. Afirma que, en aquest cas, el debat es dona en les dues direccions, perquè 
tant hi ha gent que està contenta amb aquesta àrea com gent que hi observa problemes. Opina que la 
maduresa del temps els donarà la informació suficient per fer-hi els ajustos necessaris i que, en qualsevol 
cas, el Parc de Can Dragó és prou gran perquè sigui com a mínim debatible si es podria haver situat 
aquesta zona de gossos més a l’interior i haver dedicat la part més a l’exterior, per exemple, als nens. 
Afirma que no descarta que hagin de fer aquest debat, però que té la impressió que, a poc a poc, aniran 
trobant solucions que permetin la convivència entre éssers humans i animals.  

 
 
La presidenta del Consell Plenari del Districte de Nou Barris aixeca la sessió a les 22.10 hores del 8 
d’octubre de 2020. 
 
Vist i plau 
 
La presidenta del Consell    El secretari del Districte 
 

 


