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ACTA-RESUM AUDIENCIA PUBLICA 
 

Data: 13 de juliol de 2021 
Lloc: Sala de Plens de la seu del Districte de Nou Barris (Pl. Major de Nou Barris, 1) 
Hora: 18:30 h. 
 
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 
 
Sra. Sheila María Guerra Andrés (PSC) 
Sra. Sara Belbeida Bedoui (PSC) 
Sr. Antoni Pallarès Davó (PSC) 
Sr. Andrés Rodríguez Domínguez (PSC) 
Sr. Jordi Bouzón Magriña (PSC) 
Sra. Esther Flaquer García (BComú) 
Sra. Alexandra López Lorente (BComú) 
Sra. Carolina Recio Cáceres (BComú),  
Sr. Carlos Izquierdo Lázaro (BComú),  
 
Absents: 
 
Sr. Dídac Ramírez Casas (PSC) 
Sra. Sonia Nieto Sánchez (PSC) 
Sr. Guillem Gabarnet Colomines (BComú)  
 
Convidats: 
 
Sr. Gabriel Jose Duarte Garcia, Gerent del Districte 
 
Secretari: 
 
Ricardo Fernández Aranda, Lletrat, Secretari del Districte. 
 
Prèvia: En aquesta sessió es constata que han vingut presencialment  com a públic les 
següents persones: Neus Ros, Jaume Colomé, Miguel Martínez, Maria Vallespí, Daniela, 
Raquel Martínez, Juan Gavarres, Eloisa Martinez, Jordi Edo, Filiberto Bravo, Rafael González, 
Jeros, Lidia, Clarisa, Jose, Vani Diaz. També intervenen de manera telemàtica les següents 
persones: Luis Alonso Carrascal i Ivan Martín. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Constatada la existència de quòrum legal, obre l’acte la Presidenta del Consell del Districte de 
Nou Barris a les divuit hores i quaranta-tres minuts,  la qual, dona la benvinguda tant al regidor,  
consellers/eres i públic presents a la sala com a aquelles persones que segueixen el 
desenvolupament de la sessió, bé a través de videoconferència a l’enllaç facilitat com a 
aquelles persones que segueixen la sessió a través de l’streaming. La presidenta demana a les 
persones assistents a la sala que es separin per tal que hi hagi una certa distància entre els 
assistents, atès que, hi ha cadires suficients i perquè continuen les mesures contra el COVID 
en un moment d’augment dels contagis. Als que estan connectats a distància, la presidenta diu 
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que intentarà agilitzar al màxim les intervencions per tal que puguin quedar-se fins al final de la 
sessió, motiu pel qual demana que les preguntes es facin per escrit de manera anticipada per a 
poder agilitzar les sessions i que l’equip de govern pugui tenir les respostes preparades.  
 
La presidenta diu que es començarà donant lectura a les preguntes que s’han fet de forma 
anticipada i que es tenen censades, donant la paraula al regidor per tal que els pugui contestar 
i desprès es continuarà per les preguntes que puguin fer tant per les persones que segueixen 
telemàticament l’Audiència Pública com els que estan presents a la sala de plens. 
 

1) Luis Pasamar Saló 
 
Pregunta anticipada: 
 
“L'àrea verda pels veïns del districte, porta, verdum, can Peguera, Canyelles, etc. Les primeres 
àrees verdes van començar fa 16 anys a la ciutat i l'any passat es va iniciar la primera a nou 
barris (vilapicina). Perquè d'aquest endarreriment? Les superilles també trigaran 16 anys en 
arribar?” 
 
El regidor contesta que no pot donar resposta pel tema del 16 anys de retard en la creació 
d’àrees verdes. Sí pot dir que la planificació de la zona verda al districte de Nou Barris és 
exhaustiva. Tots els barris del districte tindran zona verda abans d’acabar el present mandat 
menys els tres barris de la Zona Nord que queden pel proper mandat perquè, per la seva 
orografia, s’ha de pensar molt bé la seva instal·lació. En el mes de setembre començarà la 
implantació de àrea verda a Vilapicina i Torre Llobeta. De fet, ahir mateix va haver una reunió 
amb els veïns per a explicar com funcionaria perquè això té algun tipus d’ajustament que s’ha 
de fer però està en marxa. 
Sobre el tema de les superilles, pensa que la idea de les superilles no es transportable zona a 
zona de manera lineal. En aquest sentit, el model de pacificació de les superilles a l’Eixample 
s’hauria de pensar la seva adaptació a les característiques dels barris del nostre districte. En tot 
cas, no hi ha pre4visió a Nou Barris de fer superilles, com a mínim, a curt termini. Reconeix que 
potser s’ha tardat molt però ara s’està en velocitat de creuer amb una implantació que serà 
ràpida. 
 

2) Rosa 
 

Nota prèvia.- La intervinent dona les gràcies per poder disposar d’aquest canal de comunicació 
amb el govern del districte i emetre un seguit d’opinions. 

Preguntes anticipades: 

“a) Entrando un poco a la materia quisiera incidir la problematica de los dueños de los perros 
que no respecta los espacios de las zonas verdes y las zonas de juegos de infantiles. Como 
hemos ido viendo durante todo el año no hemos visto ninguna mejora al respecto por parte del 
districto. Tanto en el parque Sóller, Nou Barris y Guineueta los dueños perros van por todo los 
sitios no respetan nada. Me gustaria que la presidenta del barrio Porta diera una vuelta y viera 
como los perros se baña en el lago que hay. Pero también en el parque de la Guineueta 
deberia pasar la presidenta del consell de Barrio para que lo viera. Me gustaria volver a 
preguntar al Regidor cuantos animales estan censado en el distrito Nou Barris y cuantas multas 
han realizado durante el mes de mayo y junio de este año. También preguntar al regidor que 
actuación esta realizando con tantos heces y pipis de los animales que realizan por las calles 
ya que todas las fachadas de los edificios, arboles, porterias estan sucios por motivos de la 
gran población de dichos animales. No creen que ya es un factor de salud para la personas. 
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Vuelvo a proponer al regidor que queremos algún parque que no hayan animales ya que pago 
los impuestos más que lo que tienen animales a cambio de no tener ningún servicio de parque 
para nosotros. 

El regidor contesta que fa una pregunta que és molt recurrent i no li falta raó. És un tema del 
que són conscients, es passegen pels barris i veuen els conflictes que generen els pipi cans. 
En parlen molt perquè el veïnat està dividit en dos parts: una molt a favor dels pipi cans, una 
altra en contra; hi ha gent que no els agrada la seva ubicació, hi ha gent que ho viu de forma 
problemàtica perquè a vegades el pipi can té un ús mixt, és a dir, hi ha famílies que tenen un 
gos però també un fill petit, hi ha problemes higiènics... en definitiva és un tema en permanent 
debat. El cert és que darrera d’un gos, hi ha un propietari d’un gos i una part important 
d’aquesta problemàtica ve per comportaments incívics de propietaris que permeten que els 
gossos facin certes coses. La intervinent diu que no s’ha millorat res. El regidor diu que la 
instal·lació de pipi can en espai urbà és una manera de regular la relació persones-animals, ja 
és una política que certament genera problemes. Considera la educació cívica bàsica però no 
dona resultats immediats, si bé s’han fet campanyes per part de l’àrea que s’ocupa d’aquest 
tema. 

Pel que fa a les multes, el regidor diu que l’Ajuntament té un protocol de multes, que pot 
compartir-se o no, per als gossos perillosos (aquells que han de portar morrió en tot moment) 
però no hi ha un protocol de multes per gossos “normals” o no perillosos, finat al comportament 
cívic dels propietaris dels gossos. Es possible que això s’hagi de revisar però el cas és que 
estan a sobre d’aquest  tema. De fet, els preocupa per l’afectació que té en el manteniment 
dels parc i els espais públics. Posa l’exemple de la recent inaugurada plaça Sóller que va 
quedar molt maca i en poc temps s’ha deteriorat l’espai verd en part pel comportament dels 
gossos. Per tant, és un tema a debat, s’ha de trobar solucions però no creu que estiguem ara 
pitjor que abans. No obstant això, recull la queixa, que és compartida per altres veïns i veïnes, li 
donarà voltes i mirarà de trobar millors solucions. 

 “ b) Tema en el barrio Roquetes es necesario realizar una instalación para realizar talleres de 
gastronomia y despues esta instalación utilizarla para un servicio social para las personas más 
vulnerables que no pueden pagar el gas ni la luz. 

   c) Tema proyectos. Se han realizados proyectos para realizar en los barrios, que por cierto 
sigue siendo baja la participación de los vecinos y vecinos, estos proyectos algunos se podria 
realizar más adelante ya que actualmente las necesidades de los vecinos y vecinas es de que 
puedan comer todos los dias. Un ejemplo de ello es la gente de ciudad meridiana que estan en 
situación precària.” 

Ambdues preguntes es contesten alhora a l’estar íntimament vinculades. En aquest sentit, el 
regidor considera que la instal·lació d’un taller de gastronomia que desprès s’utilitzés com 
servei social per les persones més vulnerables o altres projectes que vagin a cobrir necessitats 
dels veïns i veïnes en situació més precària o uns funció socioeducativa, són més una proposta 
que una pregunta que, en qualsevol cas, entoma, la analitzarà i veurà si és factible o no de 
comú acord amb els veïns i veure, en definitiva, si d’aquesta proposta pot sortir un projecte 
concret 
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 “ d) Por último creo que todos los agentes políticos del distrito deberian tener más contacto con 
los vecinos y vecinas para atenter más las necesidades de las personas. Actualmente el 
colectivo de las personas grandes a nivel de realizar gestiones burocraticas no lo pueden 
realizar ya que no disponen de ordenador y las citas son largas en el tiempo. Tambien apoyar a 
la asistencia primaria para que todas las personas podamos ir a los cap y sobre todo que sea 
presencial para las personas mayores. “ 

El regidor contesta que també és una demanda correcta. Són conscients de les dificultats de 
molta gent en la utilització d’elements digitals en un moment on moltes de les gestions 
municipals es fan de forma digital, agreujat a més per la situació de pandèmia. Per tant, la 
bretxa digital és un fet i, en aquest sentit, entoma la demanda per  a tractar d’incrementar la 
sensació de proximitat del districte amb la ciutadania. En relació a altres peticions com els 
CAP, no tenen competències però el que poden fer és passar nota a qui correspongui 
d’aquesta sensació de llunyania dels serveis públics 

3) Albert 
 

Preguntes anticipades: 

“a) Al carrer Escòcia hi ha molt de soroll...demano almenys paviment sonoreductor..El carrer 
Escoocia entre garrigo i meridiana esta en mal estat...paviment mal estat i manca d arbres, 
queden els forats...remodelació d això.Em referia el paviments de la vorera esta en mal 
estat...on van els vianants 

b) Tambe el carrer Riera d'Horta fins a Meridiana, vorera Nou Barris, falten arbres...queden els 
forats i mai els replanten.. fa anys. demano que mirin aixo i els replantin” 

El regidor contesta, pel que fa al tema del soroll al carrer Escòcia i la pròpia proposta de 
col·locar paviment sonoreductor, que s’ha parlat moltes vegades amb TMB i tant aquesta 
proposta del paviment com altres propostes com per exemple col·locar bandes rugoses, a 
vegades són incompatibles amb els autobusos. En relació al soroll hi ha una política lenta però 
que va millorant dia a dia com és el canvi del parc dels vehicles del bus, anant a vehicles 
híbrids, elèctrics.. i, per tant, el terme del soroll va en vies de solució però pel que fa a la 
col·locació de bandes rugoses o paviment sonoreductor, TMB els diu que és incompatible amb 
el bus. Certament tenim un problema que és recurrent i de ciutat i que s’ha de trobar alguna 
solució que, de moment, no troben. 

Pel que fa a la manca d’arbres o la existència de forats d’antics arbres no replantats, 
plantejaran la demanda a espais verds i insistiran. Es veritat que van solucionant temes de 
carrers, de voreres, d’alguns forats però algunes coses van més lentes de les que els 
agradaria. En qualsevol cas, pren nota i, per ell, això és un compromís de tractar el tema, 
potser no de solució definitiva però sí de parlar amb qui toqui i, com a compromís, el regidor diu 
que habilita a l’intervinent així com aquells que facin altres peticions a que en la propera 
Audiència Pública se l’exigeixi com han anat evolucionant cada un dels problemes plantejats en 
aquesta Audiència Pública. 
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4) Alberto López 

Pregunta anticipada: 

“Estic fart dels patinets elèctrics. És igual si vas per carrers amples o estrets que sempre et 
passen molt ràpid i molt a prop, he intentat fer una foto, però van molt ràpids i no em dona 
temps. Fins i tot, m'he trobat patinets dins de LIDL, he avisat al personal que hi havia i no m'han 
fet cas. També m'ho he trobat dins del CAP Guineueta, encara que hi ha un cartell que posa la 
prohibició de l'ús de patinets, en aquest cas no hi havia cap infermera o personal que ho veiés 
per poder dir-lis alguna cosa. Em pregunto perquè es fan lleis, perquè tenim polítics si després 
no ens fan cas. Perquè no sancionen aquest tipus d'incivisme? Perquè no posen multes d'una 
vegada per frenar això?” 

El regidor contesta que ha haver el 10 de novembre de 2020 un Real Decret que va modificar 
el reglament de circulació en relació a tots els aparells de mobilitat personal que han anat 
apareixent, obligant a certs comportaments com ara anar per les voreres...juntament amb la 
creació de nous carrils bici per part de l’Ajuntament de Barcelona i desprès hi ha una normativa 
municipal que imposa multes que van de 100 a 500 euros en funció que la infracció sigui lleu o 
greu. Per tant, hi ha tot un marc normatiu d’aplicació. En aquest sentit l’Ajuntament de 
Barcelona està fent una política favorable a aquests tipus d’elements de mobilitat i està fent una 
forta inversió en nous carrils bici. En aquest sentit, s’aporta més per una política educativa o 
cívica que sancionadora i això certament està generant algunes distorsions. Però no podem 
oblidar que la nova normativa és molt recent i, per tant, això s’hauria d’anar normalitzant a curt 
termini. No obstant això, reconeix que hi ha certs desajustos a la vegada que s’està invertint en 
la creació de més carrils bici per a poder donar compliment a la nova normativa.  

D’altra banda, davant la pregunta, el regidor diu que sí es poden multes per certs 
comportaments incívics o fins i tot inclassificables. La dada concreta no la té però li ha 
encarregat al Gerent del districte a que esbrini el número de multes imposades per a facilitar-
les a la següent sessió, tot considerant que segurament no seran totes les que l’intervinent o 
altres persones que han  plantejat aquesta qüestió voldrien però que seran més que les que 
s’imagina la gent. En tot cas, l’Ajuntament està fent l’esforç de la implantació d emes carrils bici 
per a donar sortida a aquests tipus de vehicles i complir amb la nova normativa. 

5) Olga Fernández 

Pregunta anticipada: 

“Vivo en la C/ Serrano, cerca de Virrei Amat. Quiero denunciar la porquería que hay la zona de 
contenedores, siempre están llenos y hace mucho olor. Además hace meses que no riegan con 
agua. Esto no puede ser, pido que se ponga solución a esta situación tan desagradable.” 

El regidor contesta que miraran el cas concret del carrer Serrano per a posar-hi cura com no 
pot ser d’una altra manera. El tema de la neteja és un tema prioritari pel seu govern des de fa 
un any. Sabeu que en diferents barris es fan reunions entre els veïns i parcs i jardins, al principi 
de manera quinzenal i ara mensualment, per atacar aquells punts més bruts. A més aquest cap 
de setmana i el vinent estem posant l’èmfasi en el tema del botellon (s’ha actuat a Roquetes i 
Canyelles) que afecta tant al tema de les aglomeracions com de la neteja. Els preocupa molt 
aquest tema, hi ha un canvi en la empresa adjudicatària del contracte de neteja i han d’estar a 
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sobre perquè estem en un moment on les empreses anteriors deixen de fer certes coses i les 
noves encara no s’han posat i això provoca desajustos que han d’anar corregint-se. Però 
insisteix en que miraran el cas concret del carrer Serrano. 

6) Rosa Aranda Domínguez 

Preguntes anticipades. 

“a) Si puede ser que los autobuses 183 en su final en vallcivera con parc d'aquadücte que 
cuando estén un buen rato que apaguen el motor normalmente son los de la mañana, porq 
hacen un ruido insoportable llevo dos días con mucho dolor de cabeza, no tengo que soportar 
esto en mi propia casa, ayer por la mañana y esta mañana puse queja en la página web de la 
TMB, se tiran como 20 minutos con un ruido insoportable y cuando se va uno al minuto o así 
viene otro así gran parte de la mañana 

Los autobuses D50 generan mucho ruido. Ya no sé si en arranque o en paro pero el ruido es 
muy molesto cada 10 minutos. No deja conciliar el sueño. Ni por la noche ni para los que 
dormimos por las mañanas y tardes. Entiendo que esta persona habla de la parada de origen y 
final en el Antiguo Campo de Futbol entre Rasos de Peguera y Vallcivera.  
Ya no es un sólo autobús. En ocasiones se han juntado cuatro de tal embergadura por lo que 
hay que añadir las pitadas de coches porque además estamos hablando de un cruce con dos 
semáforos y un acceso único para el Parking de B:SM.” 

El regidor contesta, pel que fa a l’accés al pàrquing de BSM, han passat nota a TMB per tal que 
l’estacionament dels autobusos no dificulti, impedeixi u obstaculitzi la entra de cotxes al 
pàrquing per a evitar pitades dels cotxes, sorolls i molèsties. Pel que fa al temps de parada en 
origen i final de línia, han demanat a TMB que qualsevol parada de més de dos minuts s’aturi el 
motor dels busos. Això s’hauria de protocol·litzar perquè certament per sota dels dos minuts de 
parada no té sentit parar el motor i tornar a encendre’l i a mes contamina i fa soroll però més de 
dos minuts de parada els conductors haurien d’apagar el motor. Conclou dient que espera que 
amb la nova flota de busos de tipus elèctrics, baixa sonoritat, etc.. es pugui anar solucionant el 
tema dels sorolls però la demanda concreta formulada a TMB és que s’apaguin els motors en 
parades de mes de dos minuts, si bé el tema vol tenir alguna complicació perquè es tracta de 
final i inici de línia i que no es dificulti o obstaculitzi la entrada al pàrquing de BSM per tal 
d’evitar que els cotxes que volen entrar al pàrquing hagin de pitar al conductor del bus. 

“b) Las calles del Barrio de Ciudad Meridiana se llena de grupos de personas de todas las 
edades para realizar sus fiestas privadas o botellones DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA.  
Se está convirtiendo en un hecho normal para todas estas personas que a diario se reúnen. 
Puedes encontrar familias de padres borrachos con sus menores a horas tan dispares como 
las 01 de la madrugada de un domingo.  

No se está disuadiendo de ninguna manera éste tipo de quedadas que son molestas para el 
resto de las personas que quieren convivir en unas calles limpias y seguras. Y que también 
quieren dormir. Además, las fiestas y botellones de algunas familias son totalmente 
perjudiciales para sus hijos. Niños de meses, cuatro años, etc, que no dormirán lo suficiente 
para afrontar la escuela ya que están en esos botellones con sus padres. Y en bares a altas 
horas de la madrugada también los hay, niños de meses, bebés, etc. Pero esto parece que no 
os importa pues hace ya 10 años que vivo aquí y no cambia la cosa.  
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No en todas estas concentraciones vamos a hablar de droga, claro. Pero hacia tiempo que no 
veia a menores venderla y parece que vuelve el tema. 

Además el barrio se está convirtiendo en un punto de referencia para amigos, conocidos y 
allegados a las personas que organizan estos botellones. Quieren sumarse a la fiesta y en 
ocasiones podemos ver más de una cincuentena de personas agrupadas ensuciando con latas 
y con la música de sus parlantes muy elevada. ¿Por qué no se impide que ocurra esto?” 

El regidor contesta que és cert que el botellon els preocupa i des de fa mesos. Aquests últims 
dies estan tractant aquest tema amb Mossos d’esquadra, Guàrdia Urbana i neteja perquè els 
preocupa molt. El regidor diu que aquí s’ha de diferenciar aquella situació que passa cada any 
en el barri del que està succeint ara amb la pandèmia i les restriccions, no perquè no donin 
impotència al que passa habitualment sinó pel fenomen crida que s’està produint en alguns 
barris del Districte. En aquest senti, han detectat que al barri de Les Roquetes, concentracions 
nocturnes i botellons amb gent no només del barri sinó amb efectes crida amb gent que ve fins 
i tot de fora de la ciutat de Barcelona. Saben que amb el tancament de les discoteques de la 
zona hermètica de Sabadell venen gent d’origen llatí cridats per altres persones del seu mateix 
origen cap a Roquetes. D’aquí que hagin volgut diferenciar el que forma part de la vida 
quotidiana del barri que no és que no sigui important sinó que té un tractament concret com ara 
la presència de mediadors o el paper que poden jugar les associacions de veïns i veïnes d’allò 
que implica l’efecte crida en el que de cop i volta ve un conjunt ampli de persones de fora de la 
ciutat i on aquí la tasca dels mediadors no té sentit i és mes complicada la solució. 

En segon lloc, han volgut analitzar si aquesta nova situació ha generat elements disruptius com 
ara venda de droga, efecte crida, etc.. i han detectat que efectivament ha estat així. Per tant, el 
cap de setmana passat han actuat el mes contundent possible en certs barris com ara 
Roquetes o canyelles amb una actuació conjunta de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra. 
Considera que no es tracta d’enviar allà a la BRIMO sinó que han d’analitzar cada una de les 
situacions com les que es poden donar en llocs calents del districte com el Turo de la Peira, la 
Plaça Roja o Roquetes i veure quines mesures quirúrgiques es poden adoptar per tal d’evitar 
aquest efecte crida. En definitiva, volen fer actuacions mixtes, es a dir, no només actuació 
policial sinó també ajut i recolzament veïnal a les accions. Per tant, afirma que estan a sobre 
del tema perquè volen evitar que el fenomen del botellon es consolidi, els caps de setmana 
estem fent actuacions intensives mitjançant la presència d’efectius policials i volen actuar en 
aquells llocs on es donin els casos més importants o de forma més extensa. Si algú vol saber 
dades concretes de requeriments efectuats, sancions imposades.... té les dades i les pot 
facilitar però més enllà d’això el cas és actuar per a evitar la consolidació de situacions no 
desitjades. S’està actuant, li agradaria que això es valorés prou. Es possible que no sigui amb 
l’eficiència que voldria però actuar s’està fent. 

Com que la intervinent està connectada telemàticament, la presidenta del Consell del Districte li 
dona la paraula per a poder aclarir alguns extrems de la seva pregunta i les respostes del 
regidor. En aquest sentit, la intervinent subratlla que es una situació que succeeix en tot el 
barri, en tots els carrers i tots els dies i hi ha un munt de persones al carrer fent botellon i altres 
coses probablement perquè no tenen on anar i una de les propostes que fa és que tinguessin 
un lloc on poder anar enlloc de fer botellon al carrer. Es una festa contínua. 
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El regidor contesta que no té resposta per allò que passa en un lloc concret. Ja ha dit que el 
cap de setmana s’han fet actuacions al barri de Roquetes, que es demanen informes de cada 
un dels barris per a saber què està passant. Barcelona té un problema gran. Es tanquen les 
platges i la gent marxa  altres llocs a fer botellon. De fet, Barcelona no té llocs concrets, ni 
tampoc creu que fora una política adequada, on poder fer el botellon. Entén a la intervinent 
però no és fàcil  trobar una solució per a aquest tema. En tot cas, contrastarem la informació 
que ens ha facilitat la intervinent amb les dades que disposa Guàrdia Urbana i veure què és el 
que està passant exactament. 

“c) En Ciudad Meridiana no hay Pipi Can. Por lo que es muy difícil pedirle al dueño de un perro 
que procure ser más cívico y procure evitar que su perro pasee por zonas tales como parques 
y jardines. No hay ni un metro cuadrado destinado a estos animales y no me parece aceptable 
que no puedan adaptarse zonas porque el consell dice que no hay lugar para ello. Además 
cada vez hay más perros . Desconozco el censo pero es evidente el exceso de estos animales 
en este barrio que además están en manos de personas muy despreocupadas por la seguridad 
ajena. Dejan que sus animales orinen y defequen en cualquier lugar. En las entradas de los 
establecimientos de compra, en las aceras, en el parque infantil...Creo que deberían considerar 
modificar la norma de tenencia de estos animales y el modo en que sus dueños deban 
comportarse al salir a zonas públicas. Normas como distanciamiento de parques infantiles, 
ciertos lugares como plazas y comercios y que además desinfecten los lugares donde hacen 
sus necesidades. Sin olvidar que son necesarios los Pipi Can y que hay vecinos que pueden 
asesorar sobre los lugares concretos para hacerlo” 

La intervinent diu en directe per videoconferència que, malgrat que el districte conclou que no 
hi ha llocs per a instal·lar pipi cans, considera que disposar de diversos llocs ni que siguin petits 
podria servir d’algo. Sap que no hi ha grans espais però creu que alguna cosa es podria fer i 
posar petits espais. 

El regidor contesta que no ho sap però afirma, indicant que la intervinent estarà d’acord, que 
Ciutat Meridiana té una morfologia que, per a una part important dels propietaris dels gossos, 
portar a l’animal per la muntanya és molt immediat. Per tant ignora, si en el cas que hi hagués 
un pipi can al barri, tots els propietaris el portarien allà. D’altra banda, la existència de pipi cans 
no elimina el compromís cívic dels propietaris de recollir les defecacions del seu animal; fins i 
tot, en el pipi can, hi ha unes normes de comportaments que els propietaris dels gossos han de 
complir dobladament. En qualsevol cas, quan es va fer el projecte del Parc de l’Aqüeducte, es 
va plantejar instal·lar un pipi can però es va rebutjar aquesta possibilitat. No sap els motius 
exactes perquè ell no hi era regidor del Districte en el moment d’adoptar-se l’acord però es pot 
replantejar de nou, es pot posar sobre de la taula i veure què opina el departament que 
s’encarrega d’això. 

La intervinent afirma que ja li sembla bé que no hi hagi un pipi can en el Parc de l’Aqüeducte. 
De fet considera que és una lliberació per les persones que no els agraden els gossos perquè 
es poden tombar al terra, treure’s les sabates,etc.. 

“d) Este municipio debería tomar geniales iniciativas que otros muchos municipios ya han 
tomado respecto a la pirotécnia sonora. Los petardos. Muchas personas y animales sufren 
todas las festividades que vayan acompañada de la acción del uso de pirotécnia, en especial el 
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mes de junio. Debería prohibirse a nivel "doméstico" y permitir sólo el uso de la pirotecnia no 
ruidosa.” 

El regidor contesta que no té rea a dir. Es evident que té opinió i, en aquest sentit, diu que un 
districte no pot tenir una política pròpia a aquest nivell llevat de temes que afecten directament 
com el foc, les aglomeracions, etc... Considera que és un tema de política general de ciutat, 
que creu que hi ha força control a la ciutat en els darrers anys i que és un terme que, 
certament, genera una divisió d’opinions. I sobre la pirotècnia no ruidosa, no té coneixement ni 
sap exactament els Ajuntaments que tenen aquesta norma però, en tot cas, diu que s’haurà de 
mirar aquesta proposta amb un cert detall. 

“e) Elailanto (Ailanthus altissima) 

Este árbol está invadiendo muchas zonas en el barrio de Ciudad Meridiana. Es curioso que 
cuando hacen el desbroce evitan cortar sus ramas y lo dejan crecer ¿Tal vez por 
desconocimiento de que es un árbol invasivo y poco productivo con el medio? Deberían 
asesorar a estas personas que se dedican al desbroce para que los corten. Soy consciente de 
lo caro que resulta eliminarlos. Pero el desbroce se hace a menudo y se podría aprovechar 
para evitar su crecimiento por lo que no llegaría a producir esas semillas aerodinámicas y se 
reduciría a la mitad el impacto que tiene en nuestros jardines y el Collserola.” 

La intervinent diu en directe que és un arbre invasor i que està prenen zones dels parcs de 
Ciutat Meridiana. Creu que les persones que s’ocupen de tallar les herbes haurien de tallar 
també aquesta vegetació i, en aquest sentit, no entén perquè la deixen créixer perquè és un 
arbre que s’està menjant tot el jardí. Sobre tot, és un arbre que està creixent en espais interiors 
i s’està perjudicant tot. Per tant, la seva proposta és no només tallar les males herbes sinó 
també aquests tipus d’arbre. 

El regidor contesta que es tracta d’una proposta molt tècnica, ignorava la existència d’aquests 
tipus d’arbres i el que faran es traslladar immediatament aquest proposta a Parcs i Jardins i al 
patronat de Collserola per tal que vegin exactament el que està proposant la intervinent. 

La intervinent replica dient que el patronat de Collserola ja ho està combatent, que aquests 
arbren creixen per semilles i per arrel i té molta facilitat en propagar-se. Considera que s’han de 
tallar per l’arrel perquè s’estan menjant moltes zones enjardinades del barri. 

El regidor contesta que sembla molt obvi el que diu la intervinent i, per tant, passaran nota 
immediatament. 

Un cop finalitzades les respostes a les preguntes plantejades de forma anticipada, la presidenta 
del Consell del Districte obre torn de paraula a aquelles persones presents a la sala de plens 
que volen intervenir. 

7) Jaume Colomé 

Diu que és veí del barri de Porta i, en relació al tema de la inseguretat que s’està parlant en 
aquesta sessió, diu que hi ha una cruïlla en els carrers Cases Amigó, Brosa, estudiant i 
Escultor Ordoñez, en el que es produeix venda de droga, botellons, joventut massificada, 
baralles a altes hores de la nit i no creu que sigui pel tancament de discoteques sinó que s’han 
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instal·lat allí, s’han fet el seu territori i allà no es pot transitar. Hi ha brutícia, pixums, compreses 
pel terra, tot aquest espai s’ha degradat... Han de constar infinitat de trucades a la Guàrdia 
Urbana,  a vegades venen i a vegades no. Hi ha baralles de 40 persones contra 40 persones, 
amb sang i això és diari i els caps de setmana és horrible. Comencen a les 17:00 hores i estan 
fins la matinada i és això el que vol denunciar. 

El regidor contesta que pren nota i que passaran de forma immediata aquest tema a Guàrdia 
Urbana, si bé vol contrastar aquesta informació amb la que disposi la Guàrdia Urbana perquè li 
preocupa molt el diferencial entre les denuncies o trucades fetes i les denuncies o trucades 
ateses. Entén el que diu l’intervinent perquè és evident que una patrulla de Guàrdia urbana no 
pot fer res si va a un lloc i veu una baralla de 80 persones i seria més aviat una feina de 
Mossos d’esquadra però afirma que vol contrastar les xifres amb els responsables de Guàrdia 
urbana del districte. 

8) Neus Ros 

Fa tres preguntes de part dels veïns de les tres zones que explicarà. En primer lloc, els veïns 
del carrer Travau van demanar unes escales mecàniques perquè hi ha veïns als que sanitaris 
del CAP han tingut que baixar del carrer de dalt per a poder vacunar-se. El carrer Montsant és 
molt estret i no cap una cadira de rodes i, per aquest motiu, hi ha persones que no han pogut 
pujar a vacunar-se. En segon lloc, del carrer Pedret fins a Calderón de la Barca, el terra de la 
vorera esta ple de porqueria i de pixades dels gossos, s’enganxen els peus i no es pot ni 
trepitjar, està fastigós. En tercer lloc, en relació a Sant Iscle, 75 interior voldria saber com ha 
acabat l’informe de bombers. 

El regidor anuncia que, pel que fa al tema de Sant Iscle, 75 hi ha bones noticies i que passarà 
la paraula al gerent del Districte per a poder donar resposta de manera més precisa. I pel que 
fa als altres dos temes, en primer lloc, pren nota dels carrers que ha mencionat la intervinent i, 
en segon lloc, vol dir a la gent que han de ser conscients que els serveis del districte o fins i tot 
que ell no sap com fer-ho, no podem estar al darrera dels incívics netejant uns carrers cada 
cinc minuts. Hi ha un conflicte molt evident i és que els serveis públics estan sent atacats per 
determinats comportaments incívics i es tracta d’un problema de molt complex tractament i 
solució. Pots fer coses però el conflicte el tenim aquí a sobre de la taula i l’hem de resoldre. 
Això no treu que exigiu el màxim a l’Ajuntament però hi ha comportaments molt complexos de 
resoldre i això la ciutadania ho ha d’entendre. 

La intervinent, tot reconeixent el comportament incívic de certes persones, proposa que es 
podrien passar unes mangueres pels carrers mencionats ara que estem a l’estiu i fa calor 
perquè hi ha cantonades que estan negres de tant pipi de gos. El regidor replica que pren nota i 
preguntarà si poden passar unes mangueres per la zona i netejar una mica. Per últim, passa la 
paraula al Gerent del Districte per a informar sobre Sant Iscle, 75 interior. 

El gerent comença la seva intervenció indicant que, quan es tracta d’un enderroc, no creu que 
siguin bones notícies i comunica que hi ha dos informes importants i vinculants. Pel que fa a 
l’informe de bombers, sempre han fet referència al problema de les entrades i sortides en cas 
d’emergència però no s’han centrat tant en l’estat de l’edifici. Es va fer un encàrrec a un 
despatx d’arquitectes l’any 2017 perquè són molt coneixedors sobre el tipus de construcció de 
la finca i tenim la previsió que durant l’estiu tinguem la resposta actualitzada d’aquest despatx 
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d’arquitectes i es farà el corresponent informe per part dels serveis tècnics amb la resolució que 
s’hagi d’adoptar. A finals de l’estiu tindrem la valoració tècnica final sobre l’estat de la finca 
elaborat per part dels serveis tècnics del districte. 

La intervinent pregunta què diuen els bombers i el Gerent contesta que hi ha un problema grau 
de les entrades i sortides en cas d’emergència per a poder evacuar a tota la comunitat. Es va 
demanar ratificació als bombers i ho han confirmat però ara estem esperant al resultat de 
l’informe del despatx d’arquitectes que pensem que serà més vinculant. 

9) Miquel Martínez. 
 

 Veí de Ciutat Meridiana, exposa un seguit de deficiències o problemes existents en el seu barri 
a partir de les inquietuds i suggerències dels veïns del barri: 
 

a) Ambulàncies a la Zona Nord. En aquests dies han pogut comprovar que que el servei 
d’emergències ha tardat una hora en arribar al barri. Sap que s’està treballant però 
volen veure resultat i volen una base d’ambulàncies a Ciutat Meridiana. 

b) L’enllumenat al barri. És molt tènue i sol·liciten un estudi de l’enllumenat del barri 
perquè hi ha espais en el que no es transmet sensació de seguretat. 

c) Lavabos en el Parc de l’Aqüeducte. Reconeix que és un parc meravellós i, per tant, 
demana una zona de jocs d’aigua com es va comprometre el regidor fa un temps i que 
els lavabos estiguin oberts a tothom. 

d) Vol transmetre la seva solidaritat amb els veïns de Torre Baró en relació amb la línia 
del bus 180. Volen un servei digne. I, en relació al bus a demanda, diu que actualment 
està a Sant Genís i no entén què és el que fa allà el bus a demanda. En aquests 
setmana es troben que han de fer esperes de mes de 50 minuts pel bus a demanda i 
això no pot ser. 

e) Seguretat i civisme en Ciutat Meridiana. Llegeix un document que es va fer el 16 de 
novembre de 2020 sobre prioritats en matèria de seguretat a la zona Nord. Entre elles, 
campanyes sobre ordenança de medi ambient i civisme, sancions efectives als 
comportaments incívics, instal·lacions de càmeres de videovigilància, algun referent al 
que els veïns puguin adreçar-se, prevenir els delictes com ara la venda de drogues que 
actualment venen menors en patinet, etc... 

f) Telèfon 112. Truques però no et fan cas. 
g) Augment de la plantilla de Guàrdia urbana. No veuen que aquest augment de plantilla 

de reflexi al barri. De tant en quan, veuen un vehicle de Mossos o de Guàrdia Urbana 
però no es baixen del cotxe, no fan patrullatge, amb la qual cosa, no serveix de res. Els 
agents han de passejar-se pels carrers. En definitiva estan farts de l’incivisme de certes 
persones i de l’actitud passiva de les forces policials sense baixar dels seus vehicles. 

Conclou que el barri està fart i que ara mateix Ciutat meridiana és insostenible. 

La presidenta del Consell del Districte demana a l’intervinent si vol lliurar el manifest i aquest 
respon que no. Així mateix, la presidenta recorda que el problema de no fer les preguntes o les 
queixes amb antelació és que ara el Govern no està en condicions de respondre. Es van 
prenent notes del que dieu però recomana fer-ho amb antelació. 
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10) Maria Vallespí 

Exposa diferents qüestions: 

a) Finques Colon. Diu que és un fons voltor. Habitatge parla que es tracta d’un gran 
tenidor però ella diu que són uns especuladors. Explica que van agafar 4 edificis a Nou 
Barris per la suma de 12 milions d’euros, si bé no sap si els van adquirir de 
l’Ajuntament o de la Generalitat. En qualsevol cas, son edificis construïts en sòl públic 
amb diner públic, un d’ells al Passeig Urrutia. L’administració competent (ignora si 
l’Ajuntament o la Generalitat) va cedir aquests habitatges per 25 anys. Com que 
especulen, considera que s’hauria de retirar-los la cessió. Preguntada per la presidenta 
si esta vivint gent, la intervinent diu que sí, que estan llogats però que aquesta empresa 
fa el que vol amb els lloguers, demanen avals bancaris quan no es pot...; en definitiva, 
demana el retorn de la cessió i que aquests habitatges es destinessin a la Mesa 
d’Emergències. 
 

b) Es troba en fase de desnonament. L’últim llançament el tenia pel mes de maig però es 
va aturar perquè li van donar un marge de 60 dies per a marxar de casa seva. Els 60 
dies han passat i no té on anar i, per tant, en qualsevol moment li arribarà una nova 
ordre de desallotjament. A més, ella té un problema afegit. Es veritat que està a la 
Mesa d’Emergències però no hi ha pisos per a persones amb mobilitat reduïda o 
diversitat funcional com ella. Per tant, pregunta quina política té el Govern i què pensen 
fer. La Mesa d’Emergències té una llista d’espera de 3 ó 4 anys per a gent com ella, 
per la qual cosa, pregunta què passarà llavors? 
 

c) Ahir mateix a Verdun van fotre al carrer tres famílies amb 6 menors, un d’ells bebè de 
mesos al Passeig Valldaura, 10. Denúncia dos coses: primer, que ni habitatge ni 
serveis social es van fer càrrec de res (no disposaven de papers, etc..); segon, va 
haver un desplegament policial no ja desproporcionat sinó el següent. Van enviar 6 
furgonetes de l’ARRO per fotre a la gent al carrer. Hi ha persones que en aquesta 
sessió han denunciat la manca d’efectius policials però envien a l’ARRO a fer fora a la 
gent. Se suposa que hi ha una normativa que ho prohibeix això. Per tant, què és el que 
està passant? Només demanen un lloguer social per a pagar segons les seves 
possibilitats i a sobre els tracten com si fossin delinqüents, la policia els treuen a 
bufetades. Alguna cosa ha de fer el Govern, heu de respondre i heu de respondre ja. 
Haver d’esperar 3 o 4 anys per obtenir un pis amb lloguer social és una bestialitat i una 
barbaritat. 
 

11) Daniela 

També vol parlar de l’habitatge. La intervinent manifesta que és persona amb una discapacitat 
del 76% per mobilitat reduïda. No disposa de recursos econòmics per adaptar el seu pis a la 
seva situació de discapacitat, la qual cosa, li genera molt estrès. Afirma que no pot viure en un 
pis compartit, no té 20 anys i necessita independència. Està inscrita en una borsa d’habitatge 
des de fa 11 anys sense que li hagi tocat res i porta uns 8 mesos en Mesa d’Emergències 
desprès d’un desnonament. Diu que, entre habitatge i serveis socials es passen la pilota d’uns 
a altres sense atendre-la. Per tant, el que vol és una solució digna d’habitatge per a ella i que 
no tingui que compartir pis amb altres persones discapacitades. 
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12) Raquel Martínez. 

Té una família de tres fills a càrrec, és dona maltractada, porta 15 anys en una borsa per a 
obtenir un pis de protecció oficial. S’ha vist obligada a ocupar un habitatge propietat d’un banc i 
porta un any i mig esperant que la regidora d’habitatge la rebi, atès que, li va demanar per 
instància. Pregunta al Govern directament i a les autoritats que corresponguin què opinen del 
desplegament policial en els desnonaments i quines mesures s’adoptaran per a evitar els 
desnonaments a partir del dia 9 d’agost. Hi haurà una altra moratòria pel tema dels 
desnonaments? El consistori tindrà solucions per a les famílies que siguin desnonades a partir 
del 9 d’agost que no sigui ni pensió ni hostal? Perquè una pensió o un hostal no és cap 
alternativa habitacional. Ens saltarem els tractes de la ONU en matèria de drets humans? 
Volen alguna resposta a tot això. Fa un any es va prometre algun espai al districte per a tractar 
aquest tema i encara no hi ha cap espai creat. 

13) Juan Gavarres 

Exposa el seu cas personal. Té 62 anys i tant ell com la seva esposa tenen una discapacitat del 
65%. Explica que fa 13 anys un senyor d’un banc li va deixar estar en un pis pagant un lloguer 
de 175 euros. El banc va passar la propietat a un altre banc i ara està en espera d’un 
desnonament. Tant ell com la seva senyora no dormen pensant que els arribarà l’ordre i no 
tenen on anar. El seu pis és un segon dels anys 30 i la seva esposa té moltes dificultats per 
baixar al carrer. Porta temps en Mesa d’Emergències. Per tant, demana un pis amb lloguer 
social perquè no es nega a pagar un lloguer segons les seves possibilitats. 

14) Eloisa Martínez 

Explica que és la mara d’una noia amb dos menors que pel divendres 16 de juliol té a sobre un 
desnonament. Es pregunta si també vindrà la policia a treure’ls a rastres com va passar ahir a 
Verdun. No hi ha pisos d’emergència, les assistentes socials no fan cas, els Ajuntaments i la 
Generalitat tampoc. Pregunta què han de fer? Demanen solucions. Perquè la policia no anirà a 
posar remei pels botellons o per la venda de droga però sí venen per fer fora a la gent al carrer 
i això és una pena. No pot ficar a la seva filla i als nets al seu pis que és molt petit. Què han de 
fer totes aquestes persones? Només demana una cosa, enlloc de malgastar els diners que lis 
posin habitatges que és el que fa falta. 

15) Jordi Edo 

Diu que és company del sindicat de l’habitatge de Nou Barris i de les companyes que han 
parlat en aquesta sessió en la que no han fet preguntes per escrit perquè prou feina tenen per 
sobreviure com per fer preguntes per Internet que moltes ni tenen a casa. En tot cas, és una 
mostra dels 150 caso que venen atenen des de fa nomes un any i escaig des de que es van 
constituir com sindicat. Considera que les preguntes anticipades no serveixen perquè es fan 
quatre línies, es llegeixen i no afecten. Amb la oportunitat que han tingut per explicar-se, se les 
ha escoltat i espera haver trobat empatia en el Govern del districte. Afirma que el problema és 
la especulació que es fa en un bé de primera necessitat com és l’habitatge que està en mans 
del capital. Mentre l’habitatge estigui en mans del capital i existeixi la especulació, aquestes 
famílies estan condemnades a viure en la misèria i al carrer i troben com a resposta de les 
institucions la violència i repressió de les forces de l’ordre, que empenten a la gent al carrer a 
base de cops. Com que les institucions no fan res, troba que la resposta de la societat civil ha 
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de ser autoorganitzar-se i buscar alternatives per tal que aquestes persones puguin tenir un lloc 
on viure amb dignitat. 

16) Filiberto Bravo, president associació de veïns i veïnes de Ciutat Meridiana 

En primer lloc no està d’acord en que es celebri l’Audiència Pública en la sala de plens en grup 
reduït quan a la plaça de la seu del Districte s’estan fent actes amb centenars de persones. Es 
pregunta si hi ha por perquè per uns actes ens saltem les normes i peltres no. Així mateix, diu 
que Ciutat meridiana continua sent el barri més pobre de Barcelona i continuen retrocedint io 
sembla que ara li posem la exusa en el virus com totes les coses. 

En segon lloc, diu que porta un paper amb una llista de reivindicacions i moltes propostes que 
ha llegit al regidor en vàries vegades i, com que encara no han tingut resposta, les llegirà de 
nou en aquesta sessió: 

a) Manteniment escales mecàniques i el “papa mòbil” (ascensor inclinat). Tarden molt en 
reparar-se (més d’un mes) i això que en el mandat anterior es va canviar la empresa de 
manteniment indicant que la cosa milloraria però no ha estat així. 

b) Habitatge. Un drama. A la mesa d’Emergències no entres fins que no tens el primer 
desnonament i, d’altra banda, es parla que la espera son, 2, 3, 4 anys. Quants anys ha 
d’esperar la gent? 

c) Ajut a la rehabilitació d’edificis i instal·lació d’ascensors. En algun bloc s’ha fet de forma 
privada i és cert que desprès han rebut algun ajut però s’han rehabilitat molt pocs quan 
hi havia una partida d’1 milió d’euros. Ignora el destí del diner; segurament ja està 
gastat. Així mateix, pràcticament no s’ha fet cap rehabilitació o ajut en habitatges per 
les persones amb mobilitat reduïda. 

d) Oficina de l’Habitatge, PAE i OAC, pràcticament tancades entre juliol i agost, en el barri 
amb més desnonaments de Barcelona. 

e) Ha reclamat en nombroses ocasions l’inventari de pisos buits i encara no han rebut 
resposta. Fins i tot els pisos de REGESA sembla que formen part de l’Ajuntament, 
estan buits i no es reparteixen entre la gent més necessitada. 

f) Respecte dels desnonaments, es fan malgrat disposar d’informe de vulnerabilitat i tot. 
Ahir mateix, s’anava a desnonar una dona però es va aturar perquè un dels fills està 
confinat però l’han donat un marge de 10 dies. No acaba d veure la política del Govern 
estatal i perquè no es controlen als jutges. Maneu en algo? 

g) Queixa sobre el col·legi d’advocats. Els advocats d’ofici els defensen fatal, ni els 
notifiquen res, ni es posen en contacte amb els seus clients. No defensen res; només 
cobren. No feu res per defensar-nos d’això. 

h) Denuncia la reiteració de la violència dels Mossos d’Esquadra, totalment 
desproporcionada. Algun agent els diu que perilla la seva integritat física. No és cert. 

i) Es queixa que l’agencia de l’habitatge disposa de pisos buits que no lliura a les 
persones més necessitades. Així mateix, l’Ajuntament disposa de molts habitatges que 
han comprat i que estan sense arreglar. A què esperen a arreglar-los?, atès que, hi ha 
moltes famílies que estan esperant de fa temps un pis social. 

j) Critica el pla de xoc d’educació que obliga alguns nens que inscriure’s a escoles de 
fora del barri. No ho entenen. 

k) Transport. El barri reclama que el bus de la línia D50 doni la volta pel carrer Maestro 
Morera i que no parin 3-4 autobusos en la mateixa parada. Volen que es continuï 
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instal·lant marquesines perquè encara estan esperant la del bus de la línia 62. A més, 
ja que els han tret el bus de la línia 83, volen un bus gratuït per anar només pel barri de 
Ciutat Meridiana. Una altra cosa, es la falta de connexió del bus 62 amb l’N3 per arribar 
al CAP. No ho tenen i no saben què han de fer. Per últim, es queixa dels funcionament 
general del transport públic amb esperes de 30 o 40 minuts. No és acceptable. 

l) Tampoc tenen resposta a la petició d’un pàrquing a la plaça Eucaliptus; segueixen a la 
espera. 

m) Una altra queixa que ja han exposat altres veïns són els sorolls tant diürn com 
especialment nocturns, amb festes i botellons per tot el barri, no nomes en carrers 
concrets i els divendres hi ha gent que juga al futbol en el camp de futbol, fan festa, 
porten menjar, begudes... i fan pipi per tot arreu. Es un fàstic. 

n) Desprès, com hi és un barri molt pobre, algunes persones es dediquen a fer robatoris, 
trencant els vidres dels cotxes i portant-se el que troben. No sap si s’està fent 
seguiment d’això però comunica que va a més i, a banda, s’han incrementat fins i tot 
els robatoris a mà armada. 

o) El barri compta amb quatre farmàcies però cap d’elles nocturnes. Si tens problemes de 
nit, no pots anar a buscar medicaments perquè no hi ha farmàcies amb torn de nit. 

p) Pel que fa a la desinfecció dels contenidors fa mot de temps que no es desinfecten; 
deuen estar estalviant aigua. De fet, no es rega res i està tor molt sec. 

q) Diu que la consellera tècnica no contesta a les seves trucades. Els agradaria saber 
quina és la seva feina i quines són les seves funcions. 

 La presidenta del Consell del Districte demana a l’intervinent respecte personal i li avisa 
que, si segueix amb temes personal, li tallarà el micròfon. A més, hauria de prioritzar temes 
perquè venir al Districte amb 50 peticions, la consellera tècnica se les apunta però es 
impossible tractar-les totes 

r) Abans el barri disposava de mediadors. Actualment s’han de compartir  amb Roquetes i 
Verdun i pràcticament no els veuen. Si estiguessin mes podrien intervenir en algunes 
de les coses que ha denunciat. 
 

17) Rafael González 

Diu que en la darrera Audiència Pública va venir per a explicar un tema de la seva germana de 
la qual fins i tot es va solidaritzar amb ells dient que a ell també li havien posat una multa quan 
el cas és molt diferent perquè aquí es tracta del cobrament indegut d’uns impostos municipals a 
la seva germana, reconegut per pròpia resolució municipal. Doncs bé, dos mesos desprès, com 
que el regidor no s’ha posat en contacte ni amb hisenda municipal ni amb el Sr. Collboni ,que 
és del seu mateix partit polític, per tal que els retornin els diners indegudament cobrats, 
considera que hi ha una persecució política cap a ell i la seva família, derivat del fet que ell 
personalment va fer algunes denúncies per corrupció com en el cas Jordi Pujol, del qual no li 
han deixat personar-se. Per tant, ha enviat una carta a la secretaria d’atenció al ciutadà del 
Consejo General del Poder Judicial, per tal que s’executi un article de la Carta de drets humans 
que creu que se l’ha vulnerat. Afegeix que ha creat un apartat de correus pel qual, qualsevol 
ciutadà de la ciutat de Barcelona que consideri que se li han vulnerat els drets fonamentals com 
en el seu cas, que escriguin i en posin en contacte amb ell per a la defensa dels seus drets 
perquè cap jutge, autoritat o polític els pot vulnerar. 
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No hi ha dret a que la ciutat sigui una anarquia i que als ciutadans se’ls digui que no es pot 
solucionar el problema de l’habitatge i que cada dos mesos hagin de venir uns veïns a explicar 
la vulneració dels seus drets fonamentals. Els veïns estan farts de l’atur, la inseguretat, 
l’habitatge i de la ruïna econòmica i social de la ciutat. Per últim, critica de forma severa que 
una persona que va matar a unes altres dos conduint un vehicle, continuï circulant pel carrer 
Gòngora com si no hagués passat res. Es injust. 

18) Jeros. 

És veïna de Ciutat Meridiana i vol exposar tres coses. En primer lloc, abans hi havia policia de 
proximitat amb agents de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra patrullant a peu pels carrers del 
barri i no hi havia botellon. Aquesta policia de proximitat ha estat retirada i tots els divendres hi 
ha botellon i baralles entre grups rivals. Truques a la Guàrdia Urbana i al cap d’una hora et 
truquen per dir si les baralles han acabat o no enlloc de venir. En segon lloc, es queixa de la 
neteja, els carrers estan molt bruts pels pipis dels gossos i els botellons. L’olor és insuportable i 
a l’estiu puja als pisos al tenir les finestres obertes i el reg no passa pel seu carrer (Avinguda 
Rasos de Peguera). En tercer lloc, els veïns de Ciutat Meridiana van lluitar durant anys per a la 
instal·lació d’una oficina de l’habitatge al barri. Doncs bé, durant l’estiu no funciona en un 
moment on hi ha mots desnonaments. 

19) Lidia.  

Va patir un desnonament el mes anterior malgrat tenir menors a càrrec. Fa poc, ha tingut un 
altre. Els nens estan nerviosos i no es pot aconseguir una casa en deu dies amb tres menors i 
dos adults malgrat la pressió a la que els sotmeten per tal que aconsegueixi un pis en 10 dies. 
No podem quedar al carrer. Necessita ajut i que habitatge faci quelcom. No és saludable tenir 
tres desnonaments en un mes. 

20) Gladis. 

Veïna de Ciutat Meridiana. Vol parlar de tres coses: en primer lloc, habitatge. Necessitem 
habitatges assequibles i dignes per a pagar una renda. Actualment molts veïns del barri 
pateixen ansietat, nerviosisme i tensió que està repercutint en la seva salut mental. Les 
autoritats mostren indiferència i els estan abocant a fer una bogeria. Es tracta d’un crit 
desesperat de que necessiten ajuda ja. Demana al Govern que estudiï i doni solucions a aquest 
greu problema. L’alcaldessa, quan va arribar al poder, va prometre solucions a l’habitatge però 
han passat molts anys i no s’ha solucionat res. La consellera de l’habitatge va dir fa poc que el 
problema de l’habitatge troba el seu origen en la falta d’ocupació a partir de la crisi immobiliària. 
Ella personalment ha pagat hipoteca 10 anys i ha tingut que fer una condonació de deute i ara 
viuen de lloguer en la mateixa vivenda. Com creuen que ens sentim? Els demanen una mica 
d’empatia i que es posin mans a l’obra però ja. En segon lloc, el tema de la salut mental. 
Necessiten que en el CAP de Ciutat Meridiana que hi ha consultoris buits, s’aboquin els 
recursos necessaris per a tenir un professional especialista en salut mental perquè hi ha molta 
gent afectada al barri, fins i tot nens, amb problemes de depressió o por. De nou els demana 
empatia i que solucionin aquest greu problema. En tercer lloc, vol parlar de l’aspecte educatiu. 
Es necessita que s’implementin projectes educatius que siguin efectius, productius, que donin 
resposta. En el Ateneu s’ofereixen cursos però aquests cursos haurien de respondre a la 
demanda d’accés a la feina, no un simple entreteniment. Si hi ha 4, 5 joves que puguin aprofitar 
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aquests cursos com a oportunitat per a prendre un ofici i per a disposar d’una eina laboral, és el 
que es necessita. Abans de la pandèmia hi havia aules de reforçament escolar en els centres 
cívics. Si hem de sortir amb mascareta de treballar perquè no poden haver educadors que 
vagin amb la mascareta a aquests llocs i eduquin els seus fills en matemàtiques, informàtica, 
idiomes...Hi ha espais suficients en el casal de barri de Torre Baró o en el centre cívic per a 
donar resposta als nostres fills. 

21) Jose 

És veí de Ciutat Meridiana i, en relació al tema dels sorolls, es tracta amb molta frivolitat perquè 
totes aquestes persones, a banda de generar soroll, estan compartint un virus, no es respecten 
les distàncies de seguretat i això a la llarga pot generar molts morts i veig que no s’actua, no es 
fa res. Es diu que és un problema complex i que no doneu amb la tecla. Però coses es van fer. 
En el cas del moviment del 15M (que anava en contra d’un sistema que està podrit) es va 
carregar durament contra els manifestants per part de les forces de l’ordre. No es tracta de 
pegar a aquesta gent però es poden fer actuacions al respecte. Afegeix que aquest i altres 
problemes s’arrosseguen des de fa molt de temps i sempre la resposta és la mateixa, que es 
pren nota, que es mirarà però desprès no es fa res (les mateixes paraules, les mateixes 
mentides des de fa una pila d’anys). Hi ha gent que ja li està bé que les autoritats no actuïn 
però hi ha molts veïns que estan farts de la inacció de les autoritats, de la policia i naturalment 
de la gent que té aquests comportaments incívics. 

Un altre tema de sorolls; arriba el camió de les escombraries cap a la 1 de la matinada amb un 
soroll insuportable o un camió regant o un camió recollint els mobles llençant-los a lo bestia al 
camió. Cap a les 3 o les 4 de la matinada arriba un altre camió, el dels contenidors. Així no hi 
ha manera de poder dormir on viu i aquí sí que es pot fer algo per part del districte. 

El tema de la neteja, els individus que fan el botellon llencen al terra les ampolles de vidre. Els 
serveis de neteja recullen els vidres mes grans però, quan passes per la tarda, veus un munt 
de petits vidres en llocs on juguen els nens i un dia pot passar una desgràcia. Espera que no 
sigui així però temps al temps. Per tant, diu l’intervinent, podeu fer moltes més coses i, si no es 
fan, és perquè o no es vol o hi ha algun interès ocult. 

Desprès hi ha espais públics deteriorats, en el camp de futbol antic hi ha xapes que són 
autèntics ganivets que són un perill pels nens, també hi ha murs agrietats. Els agents cívics, 
per a què estan? Entén que són per a passejar-se pel barri i veure com està (almenys és així 
en altres ciutats). Aquí estan asseguts a la OAC per donar-te un numero però han d’estar per 
altres coses. Conclou que fa molts anys que venen a les Audiències públiques, considera que 
és una espècie de circ en el que el ciutadà es desfoga però no s’arregla res i avisa, el barri està 
molt fart. Espera doncs que no hi hagi tanta nota escrita i que hi hagin fets. 

22) Vani Diaz. 

És veïna de Ciutat Meridiana. Exposa el seu cas personal. Diu que el 16 de juliol té un 
desnonament. Es mare vulnerable amb certificació que ho acredita i mare que ha patit violència 
de gènere. Té dos fills menors a càrrec. Què farà si la foten al carrer? Està desesperada. Porta 
dos ants en Mesa d’Emergències sense solució. Al principi no disposava de la documentació i, 
ara, perquè cada any has de renovar la documentació. Es pregunta quants anys haurà 
d’esperar perquè li donin un lloguer social? No vol viure de okupa. Demana un lloguer social. 
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Té els subministraments al seu nom i els paga i, encara així, la volen fotre al carrer. Els seus 
fills tenen por desprès de veure algunes actuacions policials amb 8 furgons policials que han 
patit altres companyes. Necessiten solucions. 

Un cop finalitzades totes les intervencions en sala i, abans que el regidor respongui a les 
qüestions plantejades, la presidenta del Consell del Districte dona la paraula als ciutadans que 
desitgen intervenir des de casa a través de videoconferència. 

23) Luis Alonso Carrascal 

Vol traslladar a la regidoria del districte la frustració dels veïns per la instal·lació de l’àrea 
d’esbarjo de gossos d’Andreu Nin amb Rio de Janeiro que es va construir malgrat la oposició 
veïnal. Ja no només és això sinó que hi ha orins dels gossos per tot el barri i a més no tots els 
propietaris dels gossos recullen els excrements dels seus animals. A més, durant la pandèmia 
ha estat un punt de reunió de socialització dels gossos, prohibit per llei però que el consistori ha 
acceptat i emparat. Per tant, pregunta, quan pensa el Govern desmantellar l’àrea d’esbarjo de 
gossos tenint en compte que ja hi ha l’altra zona als jardins de les quadrigues que s’ha pres a 
l’assalt per part dels propietaris dels gossos degradant el jardí? Donada la inacció del govern 
sembla que no li doni importància als espais verds i zones enjardinades. Desmantellant l’àrea 
d’esbarjo de gossos no només s’acabaria amb el patiment veïnal sinó que permetria ampliar 
l’espai infantil i evitar que els nens s’amunteguin en el petit espai destinats per a ells. 

A l’igual que la Sra. Rosa Aranda, pregunta pel numero de multes que s’han imposat als 
tenidors de gossos. El regidor ha dit en aquesta sessió que no hi ha un protocol. Doncs seria 
hora que l’hagués i que es posin multes per deixar la caca dels gossos al terra o altres 
situacions i així s’ho pensarien dos vegades. Però ens trobem com ha dit un altre intervinent 
que la Guàrdia Urbana patrulla en vehicle policial i no va mai a peu. Se’ls atrofiarà les cames. 
Vol que GUB patrulli a peu perquè, a banda de ser una policia de proximitat, té un caràcter 
dissuasiu. 

24) Ivan Martín 

En primer lloc, vol parlar dels transport públic a la Zona Nord. Ja ho va dir en la única reunió a 
la que ha pogut anar i és que treure busos, recorreguts i horaris s’havia d’explicar molt bé 
perquè no s’acabava d’entendre. Doncs bé, no s’ha entès, en especial en el cas dels veïns de 
la part alta de Torre Baró. Quan s’espatlla el funicular de Sarrià, es posen taxis que van de dalt 
a baix i en altres municipis la manca de transport públic es cobreix amb servi de taxis. Aquí 
deixa la suggerència pel cas de Torre Baró. 

En segon lloc, en més d’una Audiència Pública i ara de nou pregunta si s’obrirà o no el 
pàrquing de la Plaça Eucaliptus, el pàrquing de REGESA i que ara gestiona l’Ajuntament. 

En tercer lloc, explica un cas del que és coneixedor tothom i que va esclatar el 30 de juny i és 
que un senyor va llençar a la seva dona per la finestra. Afortunadament no va passar res molt 
greu però es tracta d’una persona malalta, no l’ha vol acusar de res però vol que se l’ajudi a 
aquesta persona i als que l’envolten. La Guàrdia urbana et diu que no poden fer res a l’interior 
de l’habitatge perquè és propietat privada. Es una persona que no és de síndrome de Diògenes 
però que no ha netejat en 40 anys, la olor és insuportable i en el pis de dalt viu una família amb 
un menor d’un any que de suportat aquesta olor. Té animals, no neteja, etc.. A diferència 
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d’altres situacions, aquí sí ha vingut la Guàrdia urbana, els bombers i Mossos d’esquadra però 
tots et diuen el mateix i és que és un tema de serveis socials i que ells no poden fer res. En 
algun moment aquesta persona ha demanat voluntàriament l’ingrés psiquiàtric però desprès 
surt i torna a lo de sempre. Se l’ha d’ajudar a aquesta persona i a la resta de veïns que etan 
patint aquesta situació que és insostenible. No saben què fer. 

Per últim diu que fa tres anys es va informar de la defunció d’una persona que tenia adjudicada 
una reserva de minusválid (no s’especifica el lloc) i encara esta la placa allà. 

Finalitzades totes les peticions de paraula, la presidenta del Consell del Districte dona la 
paraula al regidor per a contestar a algunes de les qüestions plantejades i a les intervencions 
que s’han produït en aquesta sessió en una resposta de caràcter general. 

El regidor diu que és absurd que algu pensi o digui que el Govern passa de tot, que som una 
colla d’inútils. Aquí tot el món es deixa la pell treballant per a aquest districte. Aquí ni s’està per 
diners ni per ambició política ni per no donar ni cop. Aquí tothom treballa pel districte i aquestes 
persones són uns herois per a treballar en el districte més difícil de la ciutat. Tothom té vocació 
de servei públic i ell personalment també. De tot el que es diu aquí, es pren nota, es treballa 
diàriament, de tot es relaciona amb els departaments oportuns i de tot, s’informa, s’explica i es 
demana que es solucioni. Ara bé, hi ha algunes qüestions que heu de saber i entendre: les 
competències del districte són limitades i tot el que esteu explicant avui sobre el tema de 
l’habitatge que és absolutament comprensible i raonable ho digueu en els mateixos termes en 
la Mesa de l’Habitatge i el mateix en la Mesa de Seguretat perquè no ho dieu en els mateixos 
termes. Es bo que el que es diu en les Audiències públiques es digui en les taules on van els 
òrgans competents. 

Dir que el Govern del districte  és el mateix que el de Madrid és demagògic. L’Ajuntament té les 
competències que té i ell no pot aturar un desnonament. Hi ha gent del districte que per raons 
personals, ideològiques o d’altres motivacions, participen dels actes que tracten d’aturar els 
desallotjaments i això és admirable però per competències no podem aturar els desnonaments. 

No solucionem res dient que no es fa res. Ell fa el que pot fer i és més, en aquest districte hi ha 
gent que fa més del que pot fer perquè els afecta personalment i creuen en això. Però les 
competències són les que són. 

Per exemple, el regidor diu que pot discutir amb la gent de l’àrea de neteja que es netegi o es 
regui més però el que no es pot dir és que canviïn els seus paràmetres perquè en un carrer 
concret hi hagi 5 vegades més comportaments incívics de la gent. No es poden fer accions o 
serveis a la carta. Commina a treballar junts a intentar solucionar les coses però no 
pressuposem que aquí no es fa absolutament res. S’estan deixant la pell i li sap greu escoltar 
en una Audiència que no es fa res quan hi ha gent que porta una pila d’any deixant-se la pell en 
cercar solucions a temes que, a més, són molt difícils. Hi ha problemes en la societat que estan 
enquistats lamentablement. Vivim en un context on hem de solucionar quistes però els quistes 
existeixen. Si no tinguéssim vocació d’arreglar les coses igual estaríem en el districte de Sarrià 
que a lo millor es viuria millor o en algun altre lloc però estem aquí a Nou Barris. 

Seria absurd diu el regidor que ell pensés que algu del públic ve a dir certes coses per a fer 
negoci polític. Doncs al revés igual. Aquí el que s’ha de treballar a fons és per a millorar les 
condicions de vida dels veïns i veïnes de Nou Barris. Aquest és l’objectiu i la finalitat del Govern 
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i de tots plegats. Enfoquem el tema adequadament. Ell  té la obligació d’escoltar a tothom com 
no pot ser d’una altra manera i actuar en conseqüència. 

Finalitzada la intervenció del regidor, la presidenta ha tingut coneixement que hi ha una 
persona connectada per videoconferència que vol intervenir i al que li dona la paraula. 

25) Jose Palomo 

En primer lloc, diu que es suma a les reivindicacions veïnals que s’han sentit en aquesta sessió 
i els recolza en tot. 

En segon lloc, com a president del club de futbol del Racing Vallbona vol saber com està el 
tema del camp de futbol de Vallbona. Sap que hi ha prevista unes obres pel 2022, estem en el 
mes de juliol de 2021 i encara és l’hora que algu els doni alguna informació al respecte. Hi ha 
haver un acord el mandat passat conforme el qual mentre no estigués construït el nou camp 
continuarien en la ubicació actual. Simplement, volen informació. Ha sentit altres intervinents 
dient que el seu barri és el més pobre de la citat. El barri de Vallbona és un barri petit i humil i 
no se’ls escolta en res. Demana informació sobre el tema del camp de futbol de Vallbona. El 
barri no té res, són 1300 habitants i està com mai havia estat. Si es coneix per algo Vallbona és 
per l’equip de futbol del Racing Vallbona. Tanmateix, quan demanen qualsevol cosa, els donen 
llargues. Nomes volen arreglar les instal·lacions perquè s’han quedat obsoletes. 

En tercer lloc vol parlar del tema de la neteja a Vallbona. Son un barri de muntanya que està 
plena d’herbes. Necessiten neteja constant i no que els veïns hagin de trucar als tècnics per tal 
que netegin. Avui casualment que hi ha Audiència Pública, han netejat herbes. Això no pot anar 
així. La neteja de les herbes és un tema de seguretat. Hi ha nens que van a buscar la pilota 
fora del camp i estan les vies del tren ben a prop sense tanques de protecció. Conclou dient 
que necessiten ajut pel camp de futbol del Racing Vallbona. No volen que es tanqui i diu que 
estan lluitant per a que el barri tingui vida. 

El regidor contesta, en primer lloc, que ningú ha netejat el barri perquè avui mateix hi hagi una 
sessió d’A audiència Pública. No son tant sibil·lins. Es més, diu que han tingut un ajustament 
de serveis que millorarà molt aquest aspecte a partir d’ara. 

En segon lloc, afirma que el Govern és conscient del que significa el club de ftbol per a 
Vallbona. No és tracta simplement d’un club de futbol sinó que és un punt bàsic de reunió del 
social del barri, és un centre vital, de dinamització d’un barri al que reconeix que li manquen 
serveis per diferents raons. 

El regidor afirma que Vallbona té un futur fantàstic si som capaços de resoldre la relació entre 
La Ponderosa i els serveis associats relacionats amb la creació d’un eco barri. Afegeix que, en 
una visita que van fer al camp de futbol, es van comprometre a donar una resposta sobre el 
camp de futbol. L’informa que aquest mateix dijous hi haurà una reunió on es decidirà 
exactament la solució al camp de futbol. Creu que la setmana següent estaran en condicions 
adequades per a plantejar-los la dita solució vers el futur d’aquest camp de futbol, on s’ha de 
garantir que existeixi camp de futbol. El problema ara és un debat que tenim una mica complex 
sobre qui i com s’ha de fer-se i alguns detalls concrets sobre la ubicació del mateix. La reunió 
serà aquest dijous i en una setmana tindran solució al cas. Per a ells, la pervivència del camp  
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de futbol és una preocupació bàsica, entenen la funció del club de futbol i entenen que el camp 
ha de tenir millores; és una obvietat. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Finalitzades les respostes per part del Govern i sense més paraules demanades, la 
Presidenta del Consell del Districte, aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i 
quranta-tres minuts. 
 

 


