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ACTA-RESUM AUDIENCIA PUBLICA
Data: 8 d’octubre de 2019
Lloc: Sala de Plens (C/ Major de Nou Barris, 1 planta 1a)
Hora: 18:30 h.
Presideix:
Ima. Sra. Gemma Sendra i Planas (C’S), presidenta del Consell del Districte de Nou Barris
Assistents:
Ima. Sra. Margarita Marí Klose, Regidora del Districte de Nou Barris (PSC)
Consellers de Govern:
Sra. Sheila María Guerra Andrés (PSC)
Sra. Sara Belbeida Bedoui (PSC)
Sr. Sergio Nieto Sánchez (PSC)
Sra. Sonia Nieto Sánchez (PSC)
Sr. Antoni Pallarès Davó (PSC)
Sr. Andrés Rodríguez Domínguez (PSC)
Sr. Dídac Ramírez Casas
Sra. Carolina Recio Cáceres (BComú)
Sra. Esther Flaquer García (BComú)
Sra. Alexandra López Lorente (BComú)
Consellers absents:
Sr. Carlos Izquierdo Lázaro (BComú)
Sr. Guillem Gabarnet Colomines (BComú)
Convidats:
Sr. Gabriel Jose Duarte García, Gerent del Districte de Nou Barris
Secretari:
Ricardo Fernández Aranda, Lletrat, Secretari del Districte.
Desenvolupament de la sessió:
Constatada la existència de quòrum legal, obra l’acte la Presidenta del Consell del Districte
de Nou Barris a les 18:37 hores, la qual, desprès de donar com a presidenta la benvinguda
als ciutadans presents en aquesta acte, presenta als membres de la taula presidencial: la
Regidora del Districte, Ima. Sra. Margarita Marí Klose, el Gerent del Districte, Sr. Gabriel
Jose Duarte García i el Secretari del Districte Sr. Ricardo Fernández Aranda. Afegeix la
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presidenta del Consell del Districte que, vista la quantitat de persones assistents, espera
que el debat estigui endreçat, volen escoltar a tothom i, per aquest motiu, diu que agrairia
que el torn de paraules es faci amb calma, amb ordre i prega brevetat als que desitgin
intervenir per tal que tothom que així ho vulgui pugui parlar.
Seguidament i, abans de les peticions d’intervenció del públic, la presidenta del Consell del
Districte dona la paraula a la Regidora per a efectuar una primera intervenció de
presentació i benvinguda.
La Regidora, un cop donades les gràcies als assistents, comenta que per a ella és un plaer
veure la sala plena perquè això vol dir que hi ha molta implicació dels veïns i veïnes en tot
allò que passa als diferents carrers i barris del Districte. Manifesta que aquesta sessió és
una Audiència Pública, com a òrgan de participació però afegeix que és com altres òrgans
de participació, és a dir, la participació no s’esgota amb l’Audiència Pública que es realitza
cada dos mesos sinó que pel mig hi ha comissions consultives, consells de barri, consells
sectorials... A banda d’aquests òrgans més formals, informa que les portes de l’Ajuntament
estan sempre obertes i vol que hi hagi una interlocució constant amb els veïns i veïnes.
Diu que s’inaugura un nou mandat i un nou govern amb una nova composició de
consellers/eres. Per tant, considera aquesta sessió una bona ocasió que els veïns i veïnes
coneguin als nous consellers que, en definitiva, seran els interlocutors directes amb el
veïnat. No cal per tant anar sempre a l’Administració pública sinó que cada conseller pot
ser un punt de referència per les qüestions, problemes o inquietuds que tinguin els veïns i
veïnes del Districte. No vol estendre’s més al considerar que és l’hora que els veïns parlin
en aquesta sessió.
Finalitzada aquesta intervenció, la Presidenta del Consell del Districte dona el torn de
paraula al públic assistent, demanant parlar les següents persones (es posa l’ordre
d’intervenció, es detalla de forma breu i resumida cada intervenció i la resposta donada).
Atesa la quantitat de torns de paraula, la presidenta anuncia que es faran blocs de 15
intervinents i demana que les intervencions siguin curtes, concises i de qualitat:
1) Carmelo Vico. En primer lloc, per la experiència viscuda en anys anteriors amb
sessions molt llargues quan al dia següent s’ha d’anar a treballar, proposa que les
intervencions siguin curtes, no més enllà de 3 minuts per persona per tal de ser
més àgils i sortir de l’Audiència abans de l’habitual. En segon lloc, diu que ara que
s’ha constituït un nou govern al Districte, vol que canviïn la convivència a Nou
Barris, la neteja, la delinqüència. Diu que va molt per Barcelona i troba que sobre
tot en el tema de neteja hi ha molta diferència entre Nou barris i la resta de la
ciutat. Considera que paguen els mateixos impostos que en la resta d ela ciutat,
per la qual cosa, demana millores clares en aquests temes al nou govern del
Districte
2) Maria Vallespí. Efectua dos denuncies públiques. En primer lloc, vol parlar dels
pisos d’emergència social. Diu que l’Ajuntament no té pisos socials ni els interessa
mentre que continuen els desnonaments. Pregunta si tenen previst disposar de
pisos socials per les persones amb diversitat funcional perquè diu que també els
desnonen i pregunta si saben d’aquesta situació. Afegeix que ara venen les
eleccions i les promeses que després no es compleixen, per la qual cosa, no creu
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gaire en les eleccions. En segon lloc, denuncia i pregunta al govern si sap que el
turisme també ha arribat a Nou Barris. Diu que en el bloc de pisos on ells viu (que
són apartaments força macos que tenen vista a Barcelona i a la muntanya) no
s’estan renovant els lloguers perquè els lloguen als turistes que passen de pagar
270 euros a uns 1200-1300 euros mes. En concret diu que això passa a la
cantonada del Passeig Urrutia amb Passeig de Fabra i Puig. Son pisos de protecció
oficial amb diner públic que la Generalitat va cedir la explotació a Finques Colón,
que exploten l’edifici, fan fora als veïns de tota la vida i especulen. Acaba adreçantse directament al govern i demana que s’ho mirin si volen.
3) Bertrand de Five. Considera, en primer lloc, que per a ell és un luxe tenir al districte
una regidora que sigui a més presidenta de l’Institut municipal de Persones amb
Discapacitat. Diu que l’anterior Regidora no el va rebre i ara ja l’han rebut dos
vegades, la qual cosa, agraeix però també demana que sigui igual per altres
associacions.
En segon lloc, diu que fa 4 anys va venir l’alcaldessa Ada Colau per escoltar les
demandes veïnals. Diu que li va proposar una sèrie de coses que no han estat
ateses. Així, diu queles petites botigues van tancant, per la qual cosa, demana que
el procés d’autorització sigui molt més àgil, proposant el model americà que obres
la botiga, pagues els impostos i la inspecció ve després. Doncs bé, denuncia que
uns amics seus volen obrir una botiga i porten 11 mesos sense l’autorització
necessària. Una altra cosa que no veu bé és que hi ha cables penjant al districte,
considera que es perillós i se sent discriminat en relació al districte de Sarrià en que
les cables van soterrats i aquí estan tots (llum, telèfon..) a dalt a l’aire. Per últim,
respecte de la piscina nova (el pressupost de la qual s’ha triplicat respecte de
l’inicialment previst), veu diversos problemes com ara que no hi ha espai per 3 o 4
discapacitats ó que una de les entrades té un pas de sorra, ja ha provocat caigudes
i demana la col·locació d’un ascensor pels discapacitats.
4) Jeros Divino. Comenta diverses problemàtiques en el barri de Ciutat Meridiana. En
primer lloc, diu que porten anys reclamant el nou poliesportiu de Ciutat Meridiana.
Semblava que la obra s’anava a fer l’any 2018 però al final sembla que serà en el
mes de desembre de 2019. Ho necessiten els nens i les persones grans per tal de
poder fer exercici. En segon lloc, en el capítol d’escales mecàniques diu, per una
banda, que també fa anys que reclamen unes escales mecàniques en el barri –
sense especificar el lloc concret- i, d’altra banda, les escales mecàniques de la Plaça
Roja es van espatllar fa mesos i no les han arreglat perquè diuen que manques
unes peces que han de venir d’Alemanya, demanant que s’arreglin ja. En tercer
lloc, demana que s’aturin d’una vegada els desnonaments. Informa que la setmana
passada van haver 9 desnonaments, amb nens afectats i gent que ho passa molt
malament i aquesta mateixa setmana hi ha previstos més desnonaments. Diu que
sorprenentment hi ha molts pisos buits del Consorci de l’Habitatge a la zona de la
Plaça Eucaliptus i demana que s’aturin d’una vegada els desnonaments dels pisos
de la SAREB, Bankia, Banc de Sabadell i Banc Santander. Per últim, reclama una
vegada més (porten anys reclamant-ho) una ambulància a les portes del CAP de
Ciutat Meridiana. Aquest estiu comenta que un veí va patir un atac de cor a
conseqüència del qual va morir i l’ambulància va tardar 1 hora en arribar i un bebè
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també va tenir problemes i gairebé mor per la tardança de l’ambulància en arribar
a Ciutat Meridiana.
5) Cintia Cerrato. Denuncia dos fets. En primer lloc, diu que des de fa 6 mesos té
llogat un habitatge al barri de Can Peguera, amb un lloguer social. Paga 295 euros
al mes però des de fa 6 mesos no pot entrar a casa seva perquè no té aigua ni llum
i suposadament estan fent obres. Paga per a evitar que li treguin la casa i a la
vegada està d’okupa en un altre lloc. Demana ajut al districte a l’entendre injust
que estigui pagant per un pis en el que no pot viure. En segon lloc, confirma els 9
desnonaments a Ciutat meridiana la setmana passada però centra l’atenció en un
desnonament concret. Diu que va venir un helicòpter dels Mossos i tres furgons
policials perquè suposadament es aquest bloc de pisos s’estava venent droga. Això
no es veritat i malgrat que la policia li va dir a la noia que no es tractava del seu pis
i que no anaven per un desnonament, el cas és que la van fer fora amb empentes,
van deixar totes les seves coses dintre del pis i van tenir que marxar ella i el seu
nen petit. Per tant, els van enganyar i els han deixat al carrer. No hauria de ser
així, és injust. Els desnonaments generen un gran estrès a la gent que els pateix i,
a més, els enganyen, per la qual cosa, creu que el govern del Districte hauria de
prendre cartes en aquest assumpte.
6) Vanesa Valdés. També toca el tema dels desnonaments. Pregunta al govern perquè
no ho entén el motiu pel qual fan fora unes persones per a col·locar altres. Les
persones que fan fora necessiten l’habitatge i no es neguen a pagar un lloguer
social d’acord amb les seves possibilitats econòmiques. Comenta que ella mateix
até un desnonament l’endemà i pregunta on va amb el seu fill menor. Diu que, com
altres persones afectades, es mare soltera i únicament entra el seu sou a casa, no
rep cap ajut ni familiar ni institucional. Afegeix que treballen molt per a que al final
els fotin al carrer com a gossos. Només volen viure dignament, res més.
7) Joaquin Esteban. Efectua diverses peticions al govern del Districte. En primer lloc,
demana una forta inversió en barracons (uns 4 o 5) tant per persones
discapacitades com no discapacitades amb WC per fer pipi amb safata per canviar
bolquers –no s’especifiquen les ubicacions concretes-. En segon lloc, demana
urbanitzar alguns carrers del districte com ara Manuel Sancho, Emili Roca, Nou de
Porta, Desfar o Felanitx. En tercer lloc i en el capítol de places d’aparcament
reclama un pavelló esportiu multiusos en els terrenys de l’antic camp de futbol de
la Damm amb 3 plantes d’aparcament, 2 de lloguer i una de rotació; tres plantes de
pàrquing al cementiri de Sant Andreu, dos de lloguer i una de rotació i es podria
fer, si vol el govern perquè encara hi són a temps, un pàrquing a la Plaça Sóller de
2 plantes, una de lloguer i una de rotació. Per últim, reclama la restauració de la
masia de Can Valent en quant es disposi del pressupost adequat.
8) Aleida Anariba.Explica la seva greu situació personal. Diu que l’endemà té el
desnonament d’on viu amb dos nens petits de 3 anys i 14 mesos i un marit sord i
mut i amb discapacitat. Manifesta que ella no es nega a pagar però reclama un
lloguer social. Ella està a l’atur i el seu marit ha agafat bronquitis per viure en un
habitatge que es troba en molt males condicions (goteres al sostre...). Diu que
viure d’aquesta manera, amb temor li genera un gran estrès, és molt dur i no vol
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continuar vivint d’aquesta manera. Afegeix que necessiten un habitatge ja i més
seguretat per a poder viure dignament.
9) Ca n’Ensenya. Un representant sense identificar-se comença la seva intervenció
agraint poder intervenir abans del moment en que els tocava però que es justifica
perquè han vingut diverses persones de la seva associació que tenen
responsabilitats familiars i que ajuden a persones incapacitades legalment. Diu que
Ca n’Ensenya és un centre socioeducatiu que defensa els drets de les persones
adultes discapacitades intel·lectualment i les seves famílies. Afegeix que
precisament aquest any es compleixen 40 anys de trajectòria, de lluita continua en
defensa dels interessos d’aquestes persones. Trasllada al nou govern dos
preocupacions principals. La primera és que el seu centre està ubicat al barri de
Can Peguera, en concret, al carrer Beret, 83. Can Peguera és un barri molt bonic
però hi ha moltes dificultat d’accessibilitat pels diferents nivells de cota, la
presència de persones grans i, per tant, posa de manifest les grans dificultats per a
accedir al servei que ofereixen. L’intervinent afegeix que al problema
d’accessibilitat, se l’afegeix el problema de la visibilitat de les persones que
defensen considerant que han de ser molt més visibles del que ho són actualment.
Per tant, el que demanen és el trasllat del centre a un nou local més cèntric,
accessible i visible respecte de l’actual. El segon problema és de financiació,
indicant que no és suficient el finançament que reben de l’IMD per a dur a terme
un projecte tant important com el del seu centre socioeducatiu.
Arribats a aquets punt i, abans de continuar amb el torn de paraules del públic, la
presidenta del Consell del Districte dona la paraula a la Regidora per contestar algunes de
les intervencions produïdes fins al moment.
La Regidora diu que, en atenció a les persones que han vingut i les seves ocupacions
familiars, dona resposta primer a la representació del centre socioeducatiu de Ca
n’Ensenya. En primer lloc, diu que la consellera del barri de Can Peguera els agafarà el
contacte telefònic per poder parlar amb tranquil·litat amb aquest centre i afegeix que això
serà extensiu a altres veïns o veïnes que, davant la impossibilitat material de donar
resposta immediata, cada conseller afectat, agafarà les dades de contacte dels interessats.
Pel que fa estrictament a la demanda formulada pel representant del centre socioeducatiu
de Ca n’Ensenya, la Regidora diu que ells sempre havien entès que a la fase 2 del balcó
d’equipaments del barri es fixaria la ubicació d’aquest centre. Davant les dificultats
indicades, la regidora diu que estudiaran la proposta de canvi d’ubicació per adequar-la a
les necessitats d’aquest col·lectiu, en línia al pla d’accessibilitat universal que s’està
elaborant a nivell de ciutat que abasta a tots tipus de discapacitats i, per tant, la petició se
la prenen molt seriosament.
Al Sr. Carmelo Vico (intervinent número 1) li respon que són molt conscients de la
necessitat del manteniment i neteja de l’espai públic. Considera que té implicacions que
van més enllà de la neteja sinó que es tracta de la dignitat de l’espai públic que és un espai
de tots i el volem digne i segur. Reconeix que l’actual contracte de neteja presenta algunes
dificultats i d’aquí que comuniqui que a principis de l’any vinent entrarà en vigor el nou
contracte de neteja que millorarà sensiblement la situació. Mentrestant, diu que incidiran
per tal que l’espai públic del Districte sigui el més digne possible.
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Respecte del tema de l’habitatge (donant resposta a la Sra. Maria Vallespí –intervinent
número 2- Sra. Jeros Divino –intervinent númerto 4, Sra. Cintia Cerrato –intervinent
número 5- Sra. Vanesa Valdés –intervinent número 6- i Sra. Aleida Anariba –intervinent
número 8-) diu que són molt conscients i sensibles respecte d eles greus dificultats per a
accedir a l’habitatge i s’està estudiant com ampliar el parc d’habitatge públic amb lloguer
social accessible i on es pot ubicar aquest parc públic d’habitatge. Amb tot, adverteix que
no ens podem saltar els procediments administratius per l’assignació d’un habitatge
precisament per a garantir que tots som iguals davant la llei. El compromís del seu govern
es buscar la manera d’ampliar el parc d’habitatge públic, atès que hi ha molt dèficit com
s’ha pogut veure en tots els terribles casos que s’han exposat fins ara en aquesta Audiència
Pública.
Respecte del tema de les escales mecàniques (donant resposta a la Sra. Jeros Divino –
intervinent número 4-)
explica que les obres d’instal·lació de les noves escales
començaran en aquets mes d’octubre i que les que fan referència al camp de futbol de
Ciutat Meridiana començaran al mes de desembre 8si mes no, és la previsió que indica el
Gerent del Districte). De fet, anuncia que l’endemà hi ha convocada una reunió amb Pla de
Barris per tal d’informar al veïnat sobre el desenvolupament d’aquests procés d’obres.
Per últim, per no allargar més les respostes i donar més paraules al públic assistent,
manifesta que per a la resta d’assumptes exposats ordena als seus consellers que prenguin
nota dels telèfons dels interessats per tal quer es vagin posant en contacte amb ells i
tractar els temes de manera individualitzada.
A continuació, la presidenta del Consell del districte dona de nou la paraula a les persones
que ho havien indicat a l’inici de la sessió
10) Pedro Acosta. Es veí del barri de Ciutat Meridiana i comença la seva intervenció
indicant que hi ha molts problemes en aquest barri. Així, en matèria de mobilitat,
diu que no hi ha cap bus nocturn que enllaci el barri de Ciutat Meridiana amb
l’hospital de la Vall d’Hebron pels casos d’urgència. Pel que fa al metro, diu que
dels dos metros que hi ha habitualment el cap de setmana només funciona un i
s’han d’esperar 15 minuts quan afirma que la gent també treball el cap de
setmana. I, per últim, ya havia demanat a l’anterior mandat una marquesina per la
parada del bus a l’alçada del número 100 del carrer de Les Agudes; ho va demanar
en el mandat anterior perquè la gent es mulla quan plou i encara no l’han posat.
D’altra banda, reitera la queixa d’alguna intervinent anterior en relació al
manteniment de les escales automàtiques que s’espatllen constantment. L’anterior
regidora els va dir que com la empresa de manteniment no era eficient es canviava
d’empresa i que aniria molt millor. Doncs bé, les escales automàtiques continuen
sense funcionar perquè falten peces, etc.... Per últim, efectua dos preguntes al
govern: quan s’acabaran les obres del carrer Pedraforca (afirma que en la teoria
havien d’haver acabat feia dos anys) i quan s’instal·laran d’una vegada les escales
automàtiques en el carrer Les Agudes. Afirma que viu allà i ha de pujar totes les
escales a peu.
11) Rosario Martín. Comença lam seva intervenció indicant que es troba malament des
del punt de vista emocional; s’ha pensat molt en venir a l’Audiència Pública però al
final s’ha decidit per a explicar la seva greu situació personal i familiar. Diu que té
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67 anys i que porta 10 anys en lluita permanent contra els desnonaments. Porta a
sobre cinc desnonaments i encara els demanen 122.000 euros a tres persones.
S’ha vist obligats a ocupar una i una altra vegada i ara viuen des del 21 de juny en
ple carrer ella mateixa, la seva fills i els seus nets i sorprenentment l’Ajuntament els
denega els serveis socials a l’indicar que no estan empadronats quan sí ho estan
tots menys ella. Van anar a les assistentes socials a l’estiu però no els han donat
cap solució. Ha dormit al carrer, en els bancs del carrer, en un cotxe, en un
magatzem... amb 67 anys. Ara viu amb una amiga però els demanen papers
darrera papers perquè sense papers no hi ha res i diu que per sobre dels papers
hauria d’haver el sentimentalisme i no deixar a la gent al carrer. Considera que els
humilien i no hi ha dret.
12) Trini Cuesta. Comença la seva intervenció dient que, escolant l’anterior intervinent
que, per altra banda no és res nou, o els polítics fan de veritat política per a la gent
o acabarà la gent fent fora als polítics. No obstant això, diu que pertany a l’entitat
SAP Muntanya que està en Marea Blanca i en la plataforma contra la Llei Aragonés.
Diu que és probable que la gent no sàpiga de què va aquesta llei perquè els poders
públics no parlen d’aquesta norma però llegeix un manifest explicant per sobre el
contingut de la llei que té molt a veure amb les coses que passen i que hem vist
amb l’anterior intervenció. La seva entitat forma part de l’anomenada plataforma
Aturem la Llei Aragonés. En el manifest, la intervinent diu que, la Llei que es vol
presentar al Parlament de la mà d’Esquerra Republicana de Catalunya, fomenta el
marc jurídic idoni per a les empreses privades, no blindant els serveis públics de
gestió directa per les Administracions Públiques com ara educació, serveis socials,
salut o serveis sanitaris. Per tant, diu que la Llei va en contra del que hauria de ser
la qualitat dels serveis públics i va en contra de la defensa dels drets fonamentals,
per la qual cosa, demana la retirada de la Llei. Afegeix que no hi ha cap prova que
evidenciï que la gestió privada sigui menys costosa que la pública i en canvi saben
molt bé que es generen més despeses, corrupció, manca de transparència, etc..
Considera que garantir els serveis públics es fa des d’una Llei integral que blindi la
sanitat pública i eviti la externalització dels serveis públics. Acaba la seva
intervenció indicant que la seva entitat diu no a la Llei Aragonés i comunica als
assistents que el dijous dia 10 d’octubre a les 18:30 hores es farà una assemblea
en el que s’ampliarà tota la informació relativa a aquesta Llei.
13) Jordi Casanovas. Veí del barri de la Guineueta. Diu que des de l’any 2007 en els
temps de l’alcalde Jordi hereu ve reclamant millores a l’entorn dels carrers Castor,
Via Favència, Gasela. Varies vegades l’han agafat el nom i el telèfon però no sap
res desprès de 13 anys. En segon lloc, diu que quan s’avisa a la GUB que aparegui
perquè aquest estiu ha trucat diverses vegades i no ha vingut cap patrulla. D’altra
banda, denuncia que els interiors de Guineueta semblen veritables carreteres, els
cotxes i les motos van molt ràpides, la GUB els hauria de multar. Explica que fa poc
va tenir un altercat amb una persona per aquest motiu. Ha demanat pivots a la
zona però insisteix que GUB no li fa cas. Acaba la seva intervenció afirmant que,
mentre la pobresa sigui un negoci, “lo tenis claro” adreçant-se al públic assistent.
14) Agustín Martínez. Veí del barri de Porta, manifesta que porta més de 35 anys i
sempre havia estat un barri de gent jove. Però la crisi i la bombolla immobiliària ha
fotut fora a tothom i el barri s’ha envellit. Considera que s’hauria de rejovenir el
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barri fomentat el lloguer social pels joves i fer més equipaments. Diu que no té
sentit que els joves es tirin 1 hora per a entrar a Barcelona i una hora per a arribar
a casa. Per tant, li alegra que en l’agenda del govern estigui previst o es consideri
la construcció d’habitatges per a joves i equipaments.
15) Carlos Ortiz. Es presenta com a president de la Comunitat de veïns del carrer
Aiguablava, 54 al barri de Trinitat Nova, un barri amb construccions deficients com
ho demostra que s’han tingut que tirar blocs de pisos al terra per a construir de
nous. Explica amb tota una relació de dates i tràmits un problema que ha tingut el
seu edifici, que són habitatges de protecció oficial construït l’any 2009. A causa del
vent una de les llosetes que hi ha a la façana de l’edifici i que fan de cambra d’aire,
va caure, la qual cosa, va provocar una trucada a bombers perquè la lloseta estava
molt a dalt. Com que l’edifici va ser construït amb l’INCASOl van trucar allà i, a
través de la empresa Dragados, han reposat la lloseta. Paral·lelament, el servei de
llicències i inspecció ha incoat expedient de protecció de la legalitat urbanística i,
malgrat haver contestat en tràmit d’al·legacions que les llosetes estaven ja
reposades, els han desestimat el recurs d’alçada. Consideren que, si falten alguns
tràmits per tancar l’expedient de protecció de la legalitat urbanística, correspon a la
empresa constructora de l’edifici i no a simples veïns, per la qual cosa, no es fan
responsables de les deficiències que indica el departament de llicències i inspecció
del districte de Nou Barris i que no es deuen a problemes de manteniment de
l’edifici.
16) Abel Rodríguez. Veí del barri de la Trinitat Nova. Parla de l’anunciada pujada de
l’IBI. Reconeix que l’Ajuntament ha de disposar de recursos per a fer front a les
necessitats socials com s’ha pogut comprovar en aquesta Audiència Pública i, en
especial, per a garantir el dret a un habitatge digne (la societat que no ho
garanteix és una societat caduca i decadent) però considera que la pujada hauria
de ser proporcional segons els barris, atès que, la càrrega fiscal no pot ser igual en
els barris mes rics que en els barris més pobres. Afirma que hi ha hagut una
desviació de la riquesa dels barris pobres als rics durant el període de crisi
econòmica i, per a justificar-ho dona unes dades de la estadística municipal sobre
la diferent renta per càpita entre els barris de Pedralbes (que ha pujat
percentualment un 27,8% des de l’any 2008) en relació als barris de Ciutat
Meridiana o Trinitat Nova (que ha baixat 34,3% o un 18% respectivament en el
mateix període). Diu que la pujada de l’IBI ha de ser equitativa i que no passi com
ara que mentre els ciutadans paguen els impostos, la església no paga l’IBI i
desprès has de sentir a certs bisbes justificant la violència de gènere.
D’altra banda, afirma que pertany a la plataforma que està contra la Llei Aragonés
afirmant que la privatització dels serveis públics ha estat una tragèdia per a la
sanitat catalana situant-se a la cua de les comunitats autònomes. Acaba la seva
intervenció amb un tema dels aparcaments en els nous edificis del barri de Trinitat
Nova, com per exemple en el número 6 de Plaça de la Terra. Malgrat el temps que
porten vivint encara no disposen de la gestió dels pàrquings d’aquests edificis i vol
que es traspassi aquesta gestió als veïns que allà viuen.
17) Filiberto Bravo. President de l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana. Exposa tot
un seguit de consideracions. En primer lloc, diu que el govern parla de participació
però es pregunta que és per ells la participació, per exemple que s’informi als veïns
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de Ciutat Meridiana l’inici de les obres a través del que els diuen els veïns d’altres
barris?. No vol continuar amb això i deixa pas a la següent pregunta, quan
començaran les obres que es troben pendents d’executar? Afirma que amb
l’anterior Regidora s’anunciaven inici d’obres que desprès no s’han complert i, en
una Audiència Pública, l’intervinent ironitzava perquè en la documentació posava
que les obres començarien al desembre de 2019. Doncs bé, ja es veu que ni tan
sols serà al desembre del 2019. En segon lloc, diu que s’estan acabant les obres del
mercat de Nuria i esta a punt d’obrir però van quedar que abans d’això es faria una
reunió amb els veïns per a informar del que es feia allà. Tanmateix, aquesta reunió
no s’ha produït i no saben ben bé què es farà en aquest indret. Reclama doncs
reunió informativa abans de la posada en marxa. En tercer lloc, afirma que en
l’anterior mandat els van informar d’una sèrie de projectes com ara el local per a
l’associació de veïns, el casal de joves, el casal de gent gran i que els mostrarien
els projectes. Doncs bé, encara estan per veure els esmentats projectes. Així
mateix el poliesportiu té la teulada d’amiant i com són ells els han dit que no hi ha
perill minimitzant la presència de l’amiant. En quart lloc, parla dels desnonaments.
S’han programat 18 desnonaments en dos dies; ho troba una exageració i encara
continuen. En cinquè lloc, se’ls va informar a principis de l’any 2016 que hi havia
prevista una partida pressupostària per a obrir una oficina d’habitatge a la Zona
Nord. Doncs bé, encara estan esperant aquesta oficina i es pregunta quan la
tindran. En sisè lloc i, de nou parlant de desnonaments, explica que fa pocs dies va
anar un helicòpter i tres furgons dels Mossos d’Esquadra i no s’ho explica. Si
veritablement era per a un altre tema i no pas per desnonament, que els hi
expliquin perquè a la dona que vivia la van desnonar. En setè lloc, hi ha una sèrie
de pisos al barri de Torre Baró que gestionava REGESA i ara han passat al Consorci
de l’Habitatge. Ells tenen constància que aquests pisos estan buits i s’estan
ocupant. Ningú els ha explicat res d’aquests pisos. Es més, explica que en l’edifici
on viu ell, un pis era de la Comunitat de Propietaris i es va decidir cedir-lo a
l’Ajuntament de Barcelona per a la borsa d’habitatges. Doncs bé, no s’ha fet res,
per la qual cosa, es pregunta si és que s’estan rient d’ells. La gent viu al carrer o
viuen en portals, cotxes... mentre hi ha pisos buits, per la qual cosa, pregunta,
però què fan vostès? Ells són Barcelona i tenen els mateixos drets. Acaba la seva
intervenció indicant que s’haurien d’haver vist abans d’aquesta Audiència Pública
perquè els temes són els mateixos i, per tant, conclou amb la següent frase: “por
favor muevanse un poco”.
18) Julian Torres. Comença la seva intervenció indicant que amb motiu de les obres
que es fan al carrer Pedraforca en la sortida cap a Les Agudes van fer quatre reixes
de sortida d’aigua per a evitar l’acumulació de sorra amb motiu de les pluges. Avui
curiosament que hi ha Audiència Pública s’ha retirat la sorra i l’han amagat, diu que
la sorra l’han tirat cap a avall i estan taponant la sortida d’aigua. Son 4 blocs
afectats i han presentat instància per escrit, per la qual cosa, demana que vagi
algun tècnic municipal perquè el tècnic de barri no apareix per allà. En segon lloc,
pel que fa a la instal·lació d’escales mecàniques diu que no siguin d’interiors perquè
quan plou s’espatllen. La majoria són d’interior i creu que algú ha col·locat algun
gol als tècnics municipals. De fet, diu que per molt que canviïn la empresa de
manteniment, si les escales mecàniques, són d’interior, continuaran els problemes.
En tercer lloc, parla de l’estat de deteriorament dels interiors de Ciutat Meridiana.
Reconeix que són comunitaris però creu que l’Ajuntament els hauria d’arreglar i té

9

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

enveja de com estan els interiors a altres barris del Districte. Per últim, considera
una vergonya el tema dels desnonaments al barri de Ciutat Meridiana i creu que el
govern hauria de fer quelcom i posar-se les piles.
A continuació, la presidenta del Consell del Districte dona de nou la paraula a la Regidora
del Districte, que senzillament indica que, per a temes de manteniment i per a ser el més
efectiu possible, que el conseller de la Zona Nord Sr. Antoni Pallarès reculli les dades
telefòniques, per donar trasllat al govern i poder donar resposta el més aviat possible, per
la qual cosa, la presidenta del Consell del Districte, continua amb el tron de paraula del
públic assistent.
19) Julia Mamani. També toca el tema de l’habitatge. Té fills a càrrec i continua amb
els problemes d’habitatge. L’anterior Regidora, Sra. Janet Sanz li va dir que
esperava que a l’acabar el mandat, ella i els seus fills tinguessin habitatge. No ha
estat així. El 13 de novembre té senyalat el desnonament. Espera que no vinguin
els helicòpters com va passar en un desnonament fa unes setmanes, que va ser
una situació horrible. El 22 de juliol ja va tenir un desnonament i li va generar
molta ansietat perquè li van dir que s’havia presentat una carta dels seus veïns
dient que ells era una veïna conflictiva. No és així i estan disposats a prestar
declaració molts veïns. Vist com han anat els darrers desnonaments no sap el que li
espera el 13 de novembre. L’únic que vol és un habitatge digne per a ella i els seus
fills i no es neguen a pagar un lloguer social però no vol viure amb el temor de que
siguin desnonats i hagin de viure al carrer.
20) Yari. Es la persona que van desnonar la setmana passada i que els Mossos
d’Esquadra van venir amb un helicòpter inclòs. Té un nen de cinc anys. Explica que,
quan van arribar els Mossos d’Esquadra cap a les 09:00 del matí li van dir que no
es tractava de cap desnonament sinó d’una redada. Per tant, es pregunta perquè
les autoritats policials es van esperar fins que ella va sortir a mig matí del seu pis
per tancar-lo. Explica que sobre les 11:20 hores va sortir del seu habitatge, li van
dir amb engany que portés el nen al col·legi que no es tractava de cap
desnonament. La sorpresa que va ser que, quan va marxar, la policia va aprofitar
per a entrar al pis, col·locar càmeres i el van tancar amb totes les seves coses i les
del seu fill dins del pis. Van posar càmeres com si fos una delinqüent que ven
droga quan no és cert.
Intervé en aquest moment una veïna sense identificar-se afirmant haver estar
present amb altres veïns aquell dia i confirmant que la policia els van dir que
estiguessin tranquils que no anaven per la Sra. Yari sinó que es tractava d’una
redada policial –així fins i tot li van dir a la Sra. Carme Porta de l’Ajuntament. La
sorpresa va venir quan tots plegats van marxar a aturar un altre desnonament, la
Sra. Yari els va acompanyar i és quan la policia va aprofitar per a entrar al pis i
tancar-lo amb totes les coses de la Sra. Yari dintre. Fins i tot, han tingut la
oportunitat de llegir un informe dels fets i allà no surt res que la Sra. Yari hagi fet
res dolent, per la qual cosa, se senten, desemparades, defraudades i enganyades
per aquesta actuació policial.
21) Elena López. Comença la seva intervenció indicant que és veïna de Nou Barris. Diu
que volia començar felicitant al nou Govern del Districte per ser d’esquerres però
amb el que ha plogut en aquesta Audiència Pública no ho farà. Doncs bé, afirma
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que els temes que porta a aquesta Audiència Pública els ha denunciat moltes
vegades. En primer lloc, diu que viu al carrer Nou Barris i darrera del seu edifici
passa una riera que no es neteja i està molt bruta i plena de porqueria i brosa.
Afirma que un veí pel seu compte l’ha netejat aquests dies, deixant-la impol·luta
(portarà una foto)però creu que és una tasca que correspon als serveis de neteja
de l’Ajuntament i no pas als veïns. En segon lloc, diu que s’ha fet un parc
anomenat de les dones molt maco però al costat hi ha un arbre que va caure en
dos parts i l’únic que s’ha fet es “trocearlo” i l’han deixat allà amb el perill d’incendi
que suposa però sembla que no importa por ser de Nou Barris. Per últim, denuncia
l’estat de dos locals del Sr. castro. Un a l’alçada del número 11 del carrer Nou
Barris. Darrerament han vingut molts camions amb mobles, cuines, matalassos, tot
deixat allà amb el corresponent perill d’incendi i, una mica més avall, hi ha un altre
local d’aquest senyor ple de totxanes, ferros, etc.. A banda d’això, demana que es
netegi la zona de la riera i es faci el desbrossament de tant en quan.
La Regidora li diu a la intervinent que, a banda d’aportar la dita fotografia, la consellera
tècnica li agafarà les seves dades personals per tal de posar-se en contacte amb ella i
conèixer la problemàtica de primera mà.
22) Felipe Herrero. Demana al Govern que revisi les diferents denúncies que ha estat
interposant contra el supermercat Consum des de fa uns dos anys i que posin
pilones a la vorera per a evitar la càrrega i descàrrega de camions i furgonetes en
aquest indret. Ho ha denunciat vàries vegades i el problema no s’ha solucionat.
Sembla com si hagués un acord entre el Districte i el supermercat. Requerit per la
Regidora del Districte per a indicar l’adreça concreta, l’intervinent diu que aquest
supermercat es troba al carrer Alcúdia, 47.
23) Vicente Daza. Es presenta com el president del club de petanca Can DragóMeridiana. Afirma estar fart de demanar al consistori una arqueta per a regar les
pistes de petanca. Ho va demanar a l’anterior Regidora Sra. Janet Sanz, li va
prometre que ho tindria i no hi ha manera. Afegeix que a veure si el nou Govern els
fa més cas i posen l’arqueta. Explica que l’aigua l’han de treure del club de futbol
Alzamora amb una manguera de molts metres. Diu que ho troba una vergonya,
que pateixen engany darrera engany i que l’Ajuntament és mol “racano” per
aquestes qüestions. Així mateix, demana gravilla nova a les pistes de petanca per a
poder jugar.
D’altra banda senyala, en relació a la línia 6 del metro, que els dies laborals
funciona bé però els dissabtes i diumenges s’han d’esperar 20 o 25 minuts el metro
i troba que és massa temps.
Per últim, diu que deixarà de ser president del club de petanca i demana al govern
que prengui nota del nou president (diu Sr. Antonio). La regidora diu que
s’aproparà un conseller per prendre nota.
24) Lucia Enriquez. Exposa diverses qüestions. En primer lloc, als números 62-68
interior de l’Avinguda Rasos de Peguera, hi ha maons aixecats. Demana la seva
reparació perquè hi ha almenys dos famílies amb gent gran (parla d’una senyora de
95 anys) amb problemes de mobilitat i no poden caminar per allà. Així mateix, en
aquests interiors quan plou les reixetes s’omplen de brossa i sorra i es produeixen
inundacions. En segon lloc, denuncia que les companyies subministradores de la
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llum, aigua i gas no fan cas dels informes d’exclusió residencial i continuen tallant
els subministres bàsics sense respectar la Llei 24/2015, per la qual cosa, demana al
nou Govern que faci quelcom respecte d’aquestes empreses. Per últim, s’adreça a
qui correspongui per tal que s’agilitzin d’una vegada els tràmits pels lloguers
socials. Tarden molt i demana al nou Govern que facin quelcom. Viuen amb temor,
angoixa cada vegada que truquen a la porta i és injust. Volen pagar un lloguer
social que sigui acord amb els seus ingressos econòmics.
25) Eugenia Castellanos. Manifesta que porta tres anys amb el problema que ara
explicarà. Viu en una casa on l’anterior propietària la va posar com a local perquè
tenia una perruqueria. A causa d’una malaltia va marxar i l’habitatge va quedar en
mans d’un fons Bultó. La intervinent va comprar la casa al fons i ara ha demanat el
canvi d’us de local a habitatge. Li diuen que necessita una empresa que li demanen
3000 euros per les gestions i no té aquests diners. Diu que hi ha altres veïns a la
zona que viuen en aquestes condicions sense haver de pagar aquesta quantitat.
L’habitatge diu que es troba al carrar Gongora i creu que té uns drets sobre la casa.
Com en l’anterior ocasió, la Regidora li diu a la intervinent que la consellera tècnica li
agafarà les seves dades personals per tal de posar-se en contacte amb ella i conèixer la
problemàtica de primera mà.
26) Rafael González. S’adreça a la nova regidora indicant-li que abans de les eleccions
municipals del mes de maig el seu grup municipal i tots els grups representats en el
Consell del Districte van rebre una instància seva per tal de demanar el
posicionament en relació a la zona de baixes emissions. De tots aquests grups
municipals, només va rebre resposta de Barcelona En Comú en el que es
mantenien en la seva postura. Suposa que el PSC com és coalició de govern amb
BComú, tindrà la mateixa opinió, si bé no li han contestat fins ara. En relació a
aquest tema opina, al igual que molts ecologistes, que no és just que la restricció
s’apliqui per igual als que tenen un vehicle vell perquè no tenen diners que als rics
que sí es poden canviar el cotxe en qualsevol moment. Creu que quan s’apliquin les
sancions –que poden ser molt perjudicials a petites empreses, poden arribar a
haver enfrontaments o disturbis amb la policia. Considera que tot això es podria
evitar simplement prenent algunes mesures que si la regidora vol li explicarà
perquè no vol allargar massa la seva intervenció. Així mateix denuncia, com ho ha
fet en altres ocasions, que les mesures sobre contaminació venen imposades com a
conseqüència que l’Ajuntament de Barcelona participa en la empresa TERSA sobre
tractament de residus, indicant que aquesta empresa crema mes emissions que els
cotxes; no hi ha vertaders, es roba i crema la brossa, es respira aquest aire
contaminant, en el port i aeroport es generen fums impressionants i, en canvi, la
limitació o la prohibició es limita al cotxe vell, criminalitzant al pobre, la qual cosa, li
estranya en un govern d’esquerres.
A banda d’aquet tema, l’intervinent formula algunes preguntes a la Regidora del
Districte. En primer lloc, perquè l’Ajuntament de Barcelona no compra els terrenys
que el Consorci de Zona Franca està venent (si bé actualment el procés està
aturat) tenint en compte la manca d’habitatge i de sòl?. Considera que s’haurien de
comprar aquests terrenys i s’haurien de treure de la pública subhasta que vol fer el
Consorci de Zona Franca. En segon lloc, perquè es troba aturat el projecte Vallbona
i no es compren els terrenys d’aquesta zona per a habitatges socials?
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Requerit per la presidenta del Consell del Districte per tal que l’intervinent centri les
seves queixes en temes de Districte, el Sr. González demana tres coses: en primer
lloc, que es posi bandes rugoses a la Via Favència de baixada. Els cotxes i els
camions van molt ràpids i un dia mataran algun vianant. Ho va demanar vàries
vegades a l’anterior regidora i no les va posar; en segon lloc, tornen a haver
“carreritas” entre vehicles per la zona dels carres Góngora i Batllori. Demana que
intervingui la GUB i sancioni aquestes conductes incíviques. Per últim, parla de les
vorades del carrer Mas Duran. En un costat sí que estan posades però en l’altra
banda, cantonada amb el carrer Gongora, no s’han posat, aparquen cotxes sobre la
vorera i es produeix constants conflictes entre la gent, alguns camions no poden
passar, qüestió que es podria arreglar de manera fàcil posant unes vorades com en
l’altra banda del carrer.
27) Carmen Cabello. Es queixa del preu de les piscines municipals de Nou Barris. Creu
que són exorbitants i són preus no fets per pensionistes. Té una coneguda que viu
a Sants i allà paguen molts menys diners per la piscina, per la qual cosa, pregunta
el perquè d’aquesta diferència, quan allà i aquí són piscines municipals. Demana
preus més favorables pels pensionistes que són els que més ho necessiten i els que
menys cobren i que s’apliquin els mateixos criteris que altres Districtes de la ciutat.
28) Albert Gonzalo. En primer lloc parla de la neteja. Confirma el que ha indicat la Sra.
Elena López –intervinent número 21- en el sentit que entre els carrers Nou barris i
Pla dels Cirerers i ha uns locals amb molt material perillós: mobles, ferros, etc... I
d’altra banda, reclama el baldeig de diversos carrers, entre ells, el carrer Nou
Barris. Diu que simplement els serveis de neteja mullen el carrer però no es fa el
baldeig i las caques dels gossos queden pegades a la vorera fins que se la porta la
pluja intensa.
Pel que fa a la contaminació, a diferència del Sr. Rafael González –intervinent
número 26- sí està d’acord en certes limitacions als vehicles contaminants però no
del tot perquè hi ha vehicles de més de 20 anys que tenen una alternativa
econòmica a la compra d’un vehicle nou i és l’adaptació dels motors d’aquests
vehicles al GLP (gas).
Com que es tracta d’un tema molt tècnic i l’intervinent té alguns dubtes en la
exposició, a requeriment de la presidenta del Consell del Districte passarà la
informació escrita al Districte si bé conclou que els vehicles més antics poden
adaptar-se al sistema GLP sempre i quan no superin uns límits d’emissions
contaminants i, per tant s’hauria de tenir en compte aquest detall i acaba la seva
intervenció preguntant al Govern si també pensen limitar els vaixells i els avions
que són clarament els més contaminants.
29) Josep Berenguer Anguera. En primer lloc, vol felicitar al nou equip de govern i és la
única felicitació perquè tot el que ha sentit en aquesta Audiència Pública és una
tragèdia. En segon lloc, tal i com ha comentat el representant del centre
socioeducatiu de Ca n’Ensenya –intervinent número 9- no està adaptat el local des
del punt de vista de l’accessibilitat. En tercer lloc, explica un problema que té en el
seu bloc de pisos. Volen posar una rampa perquè hi ha persones amb mobilitat
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reduïda (ell mateix parla que a casa seva són 6 alguns cecs, altres que van amb
tiqui-taca...) però sembla que les normatives van en contra seva i els tècnics de
l’Ajuntament l’han fet parar les obres que havia encetat. Els demanen molts diners
que no tenen però el cas és que volen pagar per a tenir la rampa i evitar com
succeeix ara que hi ha persones tancades a casa seva perquè no poden sortir.
S’adreça a la Regidora en qualitat de presidenta de l’IMD demanat que se’ls deixi
col·locar la rampa. Al no atendre a explicacions per part del gerent, la Regidora diu
que una consellera s’aproparà a l’intervinent per prendre les seves dades i poder-li
donar una resposta individualitzada.
30) Daniel Pérez. Explica una situació personal que va patir fa dos anys. A causa d’un
conflicte familiar al barri de Ciutat Meridiana amb agressions a la seva dona, la
decisió presa va ser que havia d’abandonar el seu habitatge. Doncs bé, va anar a
l’Oficina de l’Habitatge i va presentar un recurs (s’entén en realitat que instància)
amb la documentació i el cas és que des del mes de setembre té adjudicat un
habitatge. El cas és que encara no pot accedir a aquest habitatge i està ocupant un
altre. Va demanar una reunió amb l’anterior Regidora però no li va fer cas. En els
temps que porta ocupant, porta dos desnonaments i alguns d’ells s’ha aturat
gràcies a la gestió del president de l’associació de veïns de Ciutat Meridiana i la
pròpia associació. Això li permet explicar la seva experiència quan l’han fotut al
carrer en un desnonament. Diu que va tenir una experiència bona però una altra
molt dolenta. Ha explicat 4 o 5 vegades que quan una persona la desnonen la
porten a un alberg. Algun d’ells és comunitari i has de compartir espai amb vàries
famílies. Considera que això no pot ser i, a més, en algun cas, s’ha trobat sang en
els llits. Així mateix, l’alberg és per a cinc dies, per la qual cosa, pregunta desprès
què han de fer? Ell va haver d’anar a casa d’un veí d’amagat desprès del problema
que va tenir. Per tant, pregunta si el Districte pensa fer algun tipus d’informe sobre
aquesta situació adreçada al Consorci de l’Habitatge. Actualment, s’ha vist obligat a
ocupar un altre habitatge, atès que ha d’atendre a la seva dona que té ansietat i
problemes de mobilitat, per la qual cosa, demana que d’una vegada pugui accedir a
l’habitatge que té adjudicat des del mes de setembre.
31) Vicente Grande. La seva queixa va adreçada a l’horari de recollida de la brossa
(orgànica, rebuig i rentat de contenidors) i dels estris vells. Diu que per a la
recollida de la brossa, passen entre les 01:30 i 02:00 de la matinada i la recollida
dels estris vells a les 04:00h que, com es pot suposar, no és gens silenciosa. Ha
escrit diverses vegades a l’Ajuntament i darrerament li diuen, per a aquest motiu,
que ja no pensen contestar-li més per escrit.
32) Montserrat Lloret. Vol fer una denúncia sobre el tema dels habitatges a la ciutat de
Barcelona i, en concret, sobre els desnonaments. Diu que s’han d’intentar aturar
perquè es queda molta gent al carrer i queden obligats a ocupar pisos sense voler.
No són criminals sinó que el que lis cal és un habitatge digne amb un lloguer social.
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No hi ha dret a viure amb por, amb l’angoixa de no saber en quin moment et faran
fora de casa a tu i als teus nens. La intervinent diu que estava apuntada des del
2009 als pisos de protecció oficial. No hi ha aquest tipus d’habitatge i, des del
2013, està apuntada a la borsa de l’habitatge (diu que per a poder estar apuntada
a aquesta borsa havien d’estar inscrita en la demanda de pisos de protecció oficial)
però que ara té un acabament de contracte i es troba en la mateixa situació que fa
uns anys. Considera que lla no té la culpa de tenir un treball precari i que
correspon al Govern donar solucions a totes aquestes persones i, si no hi ha pisos
per a tothom, com a mínim ajudeu-nos a aturar els desnonaments, feu alguna
cosa.
Afegeix que tenen dret a viure dignament i volen pagar un lloguer que sigui d’acord
amb els ingressos econòmics. La genet no té la culpa de no tenir feina o que sigui
en precari; per tant, la culpa està en les administracions públiques. Posa l’exemple
que serveis socials no serveix perquè tracta de forma vexatòria i humiliant a la gent
vulnerable, la gent viu al carrer amb els seus nens i es pregunta en quina
Barcelona vivim?
33) Raquel Aparicio. Comença la seva intervenció indicant que, desprès de 6 mesos en
que va ser desnonada del carrer La Jota per un particular que, certament, tenia
més de 50 pisos però que com era un particular, no es va poder fer res. Ara el
problema el té amb la documentació de la seva filla petita. La filla gran està legal
però la petita no i esta buscant la manera d’empadronar-se perquè no vol sortir del
barri del que porta vivint 14 anys. En tot cas, recordant com va anar el seu
desnonament, des de aleshores odia als antiavalots de la policia perquè la situació
que es va produir davant la seva filla va ser terrible (presència de 8 furgonetes dels
Mossos d’Esquadra). Dona les gràcies a tots aquells que la van ajudar en aquell
moment i ara col·labora en els intents d’aturar altres desnonaments perquè es posa
en la seva pell i sap el que es pateix.
34) Persy Moisés Calderón Pino. Es presenta com a veí de Nou Barris, en concret del
barri de Verdun. Explica un problema que té amb uns veïns del seu edifici. Diu que
viu a l’alçada del número 181 de la Via Júlia i té un pis en propietat i dos negocis,
un bar i una gelateria. Pateix la xenofòbia de dos veïns des de que va muntar el
bar, llencen aigua a la gelateria sense que els importi si allà hi ha nens o no i pel
matí llencen aigua a les plantes per a provocar-lo. Els té denunciats penalment. El
cas és que, des de que esta de judicis, ja no apareix per allà ni el GUB de
proximitat i la mediadora del servei de l’Ajuntament en contra del racisme, per la
qual cosa, demana que vinguin a mediar, les mateixes persones de sempre o unes
altres perquè és un “sin vivir”, fins i tot l’ha canviat el caràcter. Els veïns l’acusen
de fer menjars i soroll en el bar quan no és cert. Va muntar el bar en l’edifici on viu
per a auxiliar al seu fill i estar a prop d’ell que pateix una malaltia.
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Com en anteriors ocasions, la Regidora diu a l’intervinent que la consellera responsable del
barri de Verdun li agafarà les dades per a conèixer el problema de primera mà perquè el
que desitgen és que prevalgui la convivència entre tots els veïns i veïnes.
35) Neus Ros. Viu al número 75 del carrer sant Iscle que té el problema del que passa
al pati interior. Ve des de fa cinc anys (ara recolzada amb altres veïns) pels greus
problemes de convivència. Han passat un estiu horrible sense poder dormir per
culpa de les conductes incíviques de la gent que viu en aquest interior. Estan fins a
la matinada fent gresca i es passen el dia dormint, els nens no van a la escola i,
d’altra banda, aquesta construcció és il·legal i, si un dia hi ha un incendi, hi haurà
morts. Ho va parlar moltes vegades amb la Gerent anterior però li deia que hi havia
problemes de localització dels propietaris. Aquesta gent té dos cases, la de l’interior
de Sant Iscle i las cases barates de Can Peguera. A l’estiu van trucar tots els dies a
la Guàrdia urbana però deien que no podien anar per manca de dotacions. No
poden ni volen continuar un altre estiu igual i demana una reunió amb el Gerent i
la Regidora.
La Regidora diu que aquesta situació és insostenible, diu que ja els han agafat les dades i
que es reuniran per parlar d’aquest tema i tractaran de gestionar-lo el més ràpid possible.
36) Teresa Carvajal. Comença la seva intervenció dient que és de Renfe Meridiana i
felicita al nou govern (a més diu que coneix més a aquesta regidora que a
l’anterior). Exposa que al costat de les habitacions on dormen i del menjadors es
van col·locar en el seu moment una claveguera. De seguida se’n va adonar de la
pudor i, per tant, va escriure una instància a l’Ajuntament. Reconeix que s’ha portat
bé el director de llicències, que ha anat al lloc i va veure que allò no té sortida
d’aigües. Però com no hi havia diners, allà ha quedat i han passat un estiu horrible
amb la pudor en les habitacions i menjador. Per tant, demana el desviament de la
claveguera o que la tanquin perquè és horrible menjar amb la pudor a claveguera.
Per últim s’adreça a la presidenta del Consell del districte que és d’ERC i li diu que
digui al seu grup que no menteixin més amb el tema de la renda garantida (la seva
filla té algun problema, hauria de tenir renda garantida des de fa temps i no la té
atorgada i encara depèn econòmicament de la intervinent).
La regidora diu a la intervinent que, com en els casos anteriors, prenen nota i li agafaran
les dades de contacte.
37) Natividad Pareja. Explica un greu problema de convivència dels veïns que viuen en
el bloc de pisos que dona a la Plaça Carmen Laforet. Diu que és el tercer estiu que
no poden dormir per la nit. Per allà, apareixen uns trenta nois fumant porros, amb
ampolles, música rap amb altaveus o futbol de matinada. Han trucat moltes
vegades a la GUB que no apareix i, quan ho fa, és el dia que plou i és quan no
estan aquests nois. Deixen la plaça feta una porqueria plena d’ampolles trencades,
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restes de vidres i de beguda... i com que el servei de neteja no passa fins el
migdia, els veïns es veuen obligats a netejar la plaça a primera hora dels dissabtes i
diumenges. Tot això passa tant a l’estiu com a l’hivern. A l’estiu hi ha l’afegit que
han de tancar finestres amb la calor que fa però a l’hivern es fan també
competicions de rap de matinada i ells s’ha de aixecar a les 06:00 hores del matí
per a treballar. Els veïns no ho suporten més, la GUB els ha dit que presentés una
queixa al Districte i és per això que ha vingut a aquesta Audiència Pública,
implorant que es faci algun tipus d’actuació perquè no poden més.
La Regidora, com en intervencions anteriors, diu que un conseller del barri de Vilapicina se
li aproparà per agafar-li les dades de contacte i poder oferir una resposta el més aviat
possible.

I sense més assumptes a tractar, la Presidenta del Consell del Districte dona per
tancat l’acte, aixecant la sessió quan són les vint-i-una hores i trenta-quatre
minuts.
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