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ACTA-RESUM AUDIENCIA PUBLICA 
 

Data: 12 de setembre de 2018 
Lloc: Sala de Plens de la Seu del Districte de Nou Barris (Pl. Major de Nou Barris, 
1) 
Hora: 19:00 h. 
 
Presideix: 
 
Ilm. Sr. Santiago Alonso Beltrán (C’S), president del Consell del Districte de Nou Barris 
 
Assistents: 
 
Ilma. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris (BEC) 
 
 
Sra. Esther Flaquer García (BEC) 
Sra. Jennifer Coronado Ortega (BEC) 
Sr. Juan Medina Rodríguez (BEC) 
Sr. Manuel Cubero Argente (BEC) 
Sr. Antoni Tallada Martínez (BEC) 
Sr. Carlos Izquierdo Lázaro (BEC) 
Sra. Carolina Recio Càceres (BEC) 
Sra. Yolanda Fortes Picas (BEC) 
 
Convidats: 
 
Sra. Gemma Arau i Ceballos, Gerent del Districte de Nou Barris 
Sr. Lucas Martínez Chito, Director de Serveis a les persones i Territori del Districte de Nou 
Barris. 
Sr. Manuel Ferrer Sala, Director de Serveis de LLicències i Espai Públic del Districte de nou 
Barris 
Sr. Sergi Estruch Cegarra, sots inspector UT 8 Guàrdia Urbana 
 
Secretari: 
 
Ricardo Fernández Aranda, Lletrat, Secretari del Districte. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Obre l’acte el President del Consell del Districte de Nou Barris a les 19:25 hores, el qual, 
dona la benvinguda als ciutadans presents en aquesta acte i dona l'habitual torn de paraula 
al públic assistent que sol·licita intervenir, tot demanant o suggerint, un cop recollits els 
noms de les persones que volen parlar en l'Audiència Pública, que les intervencions es 
centrin en temes d'interès general del Districte de Nou Barris, que siguin el més breus 
possibles per tal que tothom que ho ha demanat pugui intervenir en aquesta Audiència 
Pública i que els missatges siguin en positiu.  
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A continuació, es detalla de forma breu i resumida totes les intervencions de la resta del 
públic assistent i les respostes de la Regidora.  
 
1) Esvitlana. Es presenta com la directora de l’escola ucraniana Mriya, portant a terme tot 
un seguit d’activitats socials, culturals i educatives a l’Institut Turó de Roquetes des de fa 6 
anys, com per exemple grups de ball, etc.. Mai han demanat cap ajut econòmic ni d’altra 
tipus al Districte de Nou Barris. El director de l’institut s’ha jubilat i es van trobar entre el 
mes de maig i juny que la nova directora de l’institut no vol renovar el conveni que tenien 
amb la seva escola per poder fer les seves activitats. Per tant, s’han quedat sense un espai 
per a dur a terme les seves activitats. Al saber de la no renovació del conveni, va trucar al 
Consorci d’Educació i li van dir que no es preocupés perquè li buscarien un altre institut i 
que parlarien amb el districte de Nou Barris. Ha passat el temps i veu que el tema no s’ha 
solucionat i estan preocupats tant ella, com els nenes i nenes i els pares, atès que, el 15 de 
setembre haurien de començar les classes i no tenen cap lloc per a desenvolupar les seves 
activitats. Recorda que el 4 de juliol el Consell Plenari del Districte de Nou Barris va aprovar 
una proposició d’acord pel qual es demanava al govern del districte que s’instés al Consorci 
d’Educació la renovació per un any del conveni pel desenvolupament de les seves activitats 
culturals, socials i educatives en les mateixes condicions, unes altres condicions o buscar 
altres alternatives i han passat mes de dos mesos i no tenen resposta. Del Consorci els hi 
diuen que van parlar amb el districte però ells no saben res del Districte i demanen un 
espai per a desenvolupar les seves activitats, per la qual cosa, demana alguna reunió o 
conversa amb responsables del Districte de Nou Barris i Consorci d’Educació i cercar una 
solució al respecte. 
 
2) Neus. Veïna del número 75 del carrer Sant Iscle,  es queixa de la presència de moltes 
rates en aquest indret que semblen conills. Pugen pels cables del telèfon o la llum i està tot 
infectat. També és cert que hi ha molta gent que deixa la bossa de la brossa al terra. Pel 
que fa a la seva habitual reclamació sobre la situació de certs ocupants en els interior 
d’aquest emplaçament suposa que el tema segueix el seu curs. 
 
3) Feliu. Comença la seva intervenció criticant a la taula presidencial perquè s’ha convocat 
una Junta de Portaveus mitja hora abans de l’Audiència Pública i aquesta per motius que 
desconeix ha començat més tard del que marca la convocatòria formal. Això considera que 
és una manca de respecte cap al públic. Exhorta a tots els partits polítics a que es 
comencin les sessions a la hora en punt que marquen les diferents convocatòries formals. 
A continuació, exposa una bateria de preguntes: 
 
En primer lloc, es va aprovar el nou Reglament de Participació Ciutadana. En general el 
troba bé però li va trobar una sèrie de mancances. Una d’elles és que es reclamen moltes 
signatures dels ciutadans per poder elevar propostes al plenari del districte. Ell va proposar 
crear una web per a facilitar les signatures dels ciutadans. Afirma que no té sentit que un 
ciutadà tingui que anar associació per associació, veí per veí amunt i avall per cercar les 
signatures que es precisen. Respecte d’aquesta proposta, no ha obtingut del Districte cap 
resposta fins ara. En segon lloc, vol saber en quina situació es troba la possibilitat de 
modificar la Llei d’Arrendaments Urbans. És un tema que afecta a tothom, que és parla de 
modificar de 3 a 5 anys la durada dels contractes o de fixar topalls de renda. En tot cas, 
diu que l’Ajuntament ha aprovat la cessió del 30% dels habitatges privats per ús social. 
L’intervinent pregunta a qui anirà destinada la mesura perquè considera que s’hauria de 
beneficiar gent del barri on estigui aquesta construcció enlloc de gent de fora. Vol 
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informació al respecte. En tercer lloc, respecte de la recuperació d’Aigües de Barcelona Ter-
Llobregat vol saber quina és la situació actual i si ja hi ha recuperació efectiva i, en 
qualsevol cas, vol saber el posicionament global del govern en aquest assumpte. Per últim, 
l’intervinent exposa que s’ha sorprès per haver-se trobat uns agents cívics. En relació a 
aquesta qüestió, sap que hi ha una moratòria pel terme dels animals. Sap que la 
informació de la moratòria ha arribat a associacions de comerciants però troba que la 
informació no arriba a associacions de veïns o a ciutadans en general. A banda de demanar 
que arribi la informació, vol saber si hi ha un compromís polític ferm en relació a la dita 
moratòria perquè després hi ha eleccions, canvien els governs i les normatives i no hi ha 
continuïtat en els temes, per la qual cosa, vol saber si hi ha un compromís ferm de tots els 
partits i si estan implicats en aquesta qüestió. 
 
4) Jordi. Afirma que a la darrera Audiència Pública celebrada el mes de juny va exposar la 
seva queixa en relació a la relació de busos que passen i paren per Virrei Amat. Doncs bé, 
diu que això s’ha solucionat però no pas l’estat del paviment del carrer que és deplorable i 
diu que la gent al baixar del bus té problemes pels sots que hi ha al paviment. En segon 
lloc, diu que hi ha al barri molts rumors de la gent en relació a l’aprovació de la instal·lació 
d’un pipi can a Can Sitjà. Al respecte dir que els comerciants de la zona li diuen que no 
saben res però el cert és que sembla que la notícia és certa i, per tant, vol saber quan es 
va aprovar, qui ho va aprovar i qui va votar a favor. Manifesta que ell no està en contra de 
la construcció dels pipi can però considera que posar-lo al costat d’un parc de jocs infantils 
no és el lloc més adequat. D’altra banda, es parla de 500.000 euros de cost..., en fi, que la 
informació és opaca i, per tant, vol una explicació del que es vol fer en aquest indret. 
 
5) Eliseo. Veí del barri de Canyelles. Sap que hi ha problemes de diners i que si haguessin 
diners, moltes de les seves reivindicacions haguessin estat ateses. No obstant això formula 
una sèrie de demandes o peticions que són històriques en el barri i que es venen repetint 
reunió darrera reunió i en els diferents consells de barri. En primer lloc, reclama la 
instal·lació d'unes escales mecàniques a l'alçada dels números 7-9 del carrer Miguel 
Hernández per accés dels veïns de la tercera edat del carrer Pau Casals per poder accedir 
al carrer Juan Ramón Jiménez. En segon lloc, reclama la construcció d'un nou casal per a la 
gent gran del barri de Canyelles atès que l'edifici actual es troba en un estat deplorable, ple 
de goteres. Així també reclama un casal per a la gent jove del barri. En tercer lloc, reclama 
la reconversió de l'edifici de Sant Llatzer, al costat dels okupes de Can Masdeu com a 
residència per a la tercera edat. En quart lloc, diu que des de fa uns 20 anys hi ha un 
cartell anunciant la construcció d'un nou poliesportiu. El cas és que passen els mandats i 
no s'ha col·locat ni la primera pedra. En cinquè lloc, diu que a les pistes de petanca del 
club Atlético Canyelles disposen d'un petit local i un espai en un porxo on guarden les 
seves coses. Doncs bé, aquest porxo no està tancat i hi ha joves que per la nit trenquen les 
coses que hi ha allà. Ho han denunciat moltes vegades però no s'ha donat solució. 
Reclama un enrajolat al porxo per salvaguardar el seu material i no creu que això sigui 
massa car. En sisè lloc, diu que hi ha un petit jardí front al número 1 del carrer Ignasi 
Agustí. Quan plou molta sorra cau a unes escales. Ho han denunciat moltes vegades 
avisant que algú es pot caure com així ha succeït fa pocs dies. Per tant, demana el seu 
arranjament que tampoc costa masses diners. Per últim, reclama un local pel grup Salvem 
les Pensions de Nou Barris, que es troba dintre de l'associació Marea de Pensionistes per 
tal que es puguin reunir, guardar les seves pancartes... Afirma que hi ha un local al carrer 
Artesania que porta buit almenys un any i creu que aquí no hi ha excusa per a no poder 
disposar d'aquest local. 
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6) Pedro Acosta. Veí de Ciutat Meridiana. Comença la seva intervenció preguntant al 
govern "si les estan tomando el pelo". Afirma que el govern vol que la gent vingui als 
òrgans de participació i que reivindiquin coses però veu que es riuen d'ells. Efectua una 
sèrie de reivindicacions i queixes en Ciutat Meridiana. En primer lloc, diu que s'ha fet un 
camí que creu que són pels porcs senglars i que es troba en mal estat i no s'arregla. En 
segon lloc, es queixa que s'han col·locat els containers al costat mateix de la parada de 
l'autobús, containers que estan bruts i ple de mosques a l'estiu. En tercer lloc, pregunta al 
govern quan començarà de forma efectiva la instal·lació de les escales mecàniques al 
carrer Les Agudes i la sortida al carrer Pedraforca. En quart lloc, manifesta que el govern 
havia anunciat respecte de la empresa de manteniment de l'anomenat "papa mòbil" que si 
en 48 hores no estava arreglada una avaria es denunciaria a la empresa. Doncs bé, diu que 
aquest Agost aquest ascensor inclinat ha estat aturat durant 20 dies i no veu que s'hagi fet 
res. Per tant es queixa al govern en el sentit que diu una cosa però després en fa una 
altra. En cinquè lloc, demana un bus nocturn que vagi des de Ciutat Meridiana a la Vall 
Hebron perquè el bus 76 i el metro deixen de donar servei a la nit i, si no tens diners, ni hi 
ha forma d'anar a l'hospital per la nit. En sisè lloc, reclama una vegada més la marquesina 
a l'alçada dels números 100-118 del carrer Les Agudes. Diu que s'han posat bancs però els 
veïns volen marquesina. En setè lloc, reclama que es faci d'una vegada el camí per la 
connexió amb Can Cuiàs. Per tant, diu que els veïns estan empipats amb el govern i els 
demana que es posin les piles. 
 
7) Elena. Comença la seva intervenció sumant-se a la queixa exposada pel Sr. Feliu 
(intervinent número 3) respecte de la hora en que ha començat l’Audiència Pública. Afegeix 
que encara li sap més greu que no hi hagi la resta de partits polítics. 
 
Pel que fa a la seva demanda, diu que exposa el mateix problema que porta denunciant 
moltes vegades. És el cas del carrer Nou Barris. Considera que és un carrer abandonat pel 
govern. Considera injust que només els veïns del carrer no puguin baixar pel carrer Nou 
Barris en cotxe quan els camions poden pujar i baixar o els clients del Mercadona que si 
poden baixar i no donar tota la volta com li passa al veïnatge. En relació a aquest carrer, 
denuncia que esta ple de socs, la vorera en mal estat i la neteja deixa molt de desitjar (de 
fet s’han tallat rames d’arbres que les han deixat al costat dels edificis sense recollir amb el 
perill d’incendi). També diu que s’hauria de netejar el parc de les dones de Nou Barris 
perquè està força abandonat i conclou la seva intervenció indicant que espera rebre 
resposta en aquesta Audiència pública perquè en les dos anteriors la regidora no li va 
contestar a cap de les seves demandes. 
 
8) Trini Cuesta, en representació de la plataforma SAP Muntanya en defensa de la sanitat 
pública. La intervinent informa als assistents que en data d’avui s’havia inaugurat una nova 
UCI a l’hospital de la Vall Hebrón. No obstant això, continuen reivindicant i denunciant 
problemes en la sanitat com ara la llista d’espera que maten a persones i és un tema que 
interessa a tothom inclosos els veïns de Nou Barris. En aquest sentit, aprofitant la 
inauguració de l’UCI, li ha demanat a la consellera de la Generalitat solucions pel tema de 
les llistes d’espera. Un altre problema està en el tema de les rehabilitacions que s’ha 
convertit en un negoci amb ànim de lucre mal atès i en mans d’empreses mafioses, per la 
qual cosa la plataforma ha demanat que el tema de les rehabilitacions passi a servei públic 
i de qualitat perquè en els diferents barris viu gent treballadora que no té recursos per les 
rehabilitacions i és per això que demana que aquest servei sigui públic. Els hi ha dit que 
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“estan en ello” I una última qüestió, ha dit a la consellera que els CAP es moren i, per tant, 
faran una campanya en favor de l’atenció primària i, en aquest sentit, ha posat l’accent de 
la seva crítica en les llistes d’espera dels serveis de ginecologia en els CAP. 
 
9) Abel, veí de Trinitat Nova però parla en nom de la plataforma Marea de pensionistes. Vol 
traslladar una informació als assistent a l’Audiència Pública i és que la lluita continua en 
defensa de les pensions públiques. S’ha assolit una victòria al tirar pel terra la miserable 
congelació de les pensions per part del Partit Popular i s’estan assolint pujades de 1,6% 
per l’any 2018 i 2019 i la idea és anar a pujades conforme l’IPC. No obstant això, afirma 
que no s’acaben els problemes més greus de les pensions públiques. No s’ha posat fins ara 
fre a la retallada en les pensions que van començar en la època del president Zapatero i 
des de la UE s’està fomentant la implantació de plans privats de pensions que no van 
dirigits en absolut a millorar el sistema de pensions sinó a acumular capital en favor de les 
entitats financeres. Afirma que hi ha un seguit de reivindicacions que han de continuar com 
ara que les pensions públiques tinguin una pujada conforme a l’IPC, que els plans públics 
de pensions estiguin consignats en els pressupostos generals de l’estat, que retorni la 
jubilació als 65 anys o que hi hagi una igualtat de pensions entre homes i dones. Per tant, 
la lluita continua com passa a Bilbao que es manifesten els dilluns, en Madrid, amb 
concentracions davant el Congrés o a Barcelona on es reuneixen els dijous en el local de 
l’associació de veïns de Prosperitat. Per tant, crida a tothom a venir a les dites reunions per 
parlar i debatre sobre les pensions públiques perquès és un tema que afecta a tothom, als 
jubilats actuals però també al futur dels joves. 
 
10) Clemente Puente. Reivindica la neteja en el barri de Ciutat Meridiana i, en concret, ha 
passat avui mateix pel carrer Perafita i ha vist les escales plenes de sorra. En segon lloc, 
diu que ja fa més d’un any que porta reivindicant la instal·lació d’una parada del bus a 
l’alçada del número 118 del carrer Les Agudes i continua sense col·locar-se i, per últim, 
espera que d’una vegada s’acabin els parcs infantils a Ciutat Meridiana, tema que porten 
reivindicant des de l’any 2016. 
 
11) Lucia. En primer lloc pregunta al govern si la OAC de Zona Nord està funcionant 
realment. Explica que ha anat a donar de baixa del padró a una persona i allà li han dit que 
no són Ajuntament de Barcelona sinó intermediaris de l’Ajuntament i que no poden fer res. 
Li diuen que ha de trucar al 010 o per Internet demanant cita de la que es pot tardar 6-8 
mesos en donar de baixa a una persona. Això li suposarà tenir problemes amb el Patronat 
de l’habitatge perquè no els consta el padró de la persona en la zona nord. En segon lloc, 
denúncia una situació en relació a l’informe d’exclusió residencial de famílies vulnerables 
que té en renovació. Diu que ho va demanar en el mes de maig i li van dir que l’informe li 
arribaria en 1 o 2 mesos però la realitat és que estem a setembre i encara no té l’informe 
actualitzat i el necessita. L’ha reclamat a l’oficina que hi ha al carrer Estudiant que sembla 
que elabora els informes per a tota Barcelona i allà li diuen  que els falta personal. Per tant, 
demana que posin gent a treballar per agilitzar la realització de dits informes. 
 
12) Filiberto Bravo, president de l’associació de veïns de Ciutat Meridiana. Comença la seva 
intervenció recordant que el dia 23 d’agost d’enguany van assassinar a una dona en Ciutat 
Meridiana. Els actes en memòria de la dona assassinada van tenir lloc el dia 28 d’agost. Vol 
adreçar-se a la regidora dient-li 3 coses: primer, que és dona; segon, que és regidora de 
Nou Barris; i tercer, que el dia dels actes commemoratius era l’alcaldessa accidental. Doncs 
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bé, no va venir a dits actes, la qual cosa ho considera una falta de respecte i li diu que la 
van trobar a faltar en aquest acte. 
 
Pel que fa a les qüestions més de barri, exposa un seguit de qüestions: en primer lloc, diu 
que el mercat de Núria va tancar l’1 de gener de 2018. Doncs bé, continua tal i com va 
quedar. S’ha parlat en alguna ocasió que una empresa volia obrir un centre comercial però 
el cas és que no hi ha hagut resposta fins ara. En aquell indret afirma que viuen 5.319 
persones i que només disposen d’alguns petits comerços molt petits, per la qual cosa, 
necessiten que hi hagi un gran centre comercial. En segon lloc, denúncia la situació dels 
parcs infantils al barri. Diu que l’any 2016 van retirar uns jocs infantils perquè es trobaven 
en mal estat. L’any 2017 van dir a bombo i plateret que s’arreglarien 5 parcs infantils a 
Ciutat Meridiana però avui per avui no se sap si es començaran o no. En tercer lloc i, pel 
que fa a les obres, quan la regidora va presentar el mes de febrer l’estat d’execució de les 
obres, li va molestar que ell es rigués que en els documents facilitats posava com a data de 
finalització de les obres el dia 31/12/2019. Avui per avui, la sortida del carrer Pedraforca no 
ha començat, han fet un caminet i unes escales per l’accés a l’escola d’adults (tot molt 
simbòlic) però les obres de veritat encara no han començat, la qual cosa, demostra el 
desinterès del govern pel barri de Ciutat Meridiana. En quart lloc, altres deficiències 
censurables: els van dir que la zona esportiva s’arreglaria en el mes de juny. Estem en el 
mes de setembre i no han començat; la passarel·la que per ells és molt important, tampoc 
ha començat, els vestidors del camp de futbol els arreglen ara que ja ha començat la 
temporada, les escales mecàniques, quan començaran en aquesta o en la següent 
legislatura. Tampoc saben quan començarà a funcionar l’oficina de l’habitatge i el PAE a 
Zona Nord; el cas és que els locals estan fets però l’activitat quan porten 5 anys 
demandant la seva posada en marxa. En cinquè lloc, pel que fa  la seguretat, afirma que 
va en augment el tràfic de drogues al barri perquè no tenen altra ocupació possible però 
no es prenen mesures. Pel que fa a la mobilitat els veïns estan content amb el bus D-50 
però ha perjudicat la parada del bus del 62 perquè abans hi havia marquesina i ara no hi 
ha ni lloc per estendre la plataforma per persones amb mobilitat reduïda. Per tant, critica 
algunes decisions tècniques i pregunta quan contaran amb els veïns del barri que són els 
que pateixen i han de viure allà. En aquest sentit, li agradaria que fos certa el tema de la 
participació ciutadana perquè no la veu per enlloc. Per últim, exposa dos temes més: pel 
que fa al CEM de Can Cuiàs diu que el govern s’ha gastat algun diner en la seva reforma 
però continua funcionant malament: manca neteja, mobiliari, el 94% de les inversions van 
a parar al poliesportiu Can Dragó i només el 6% va a parar al poliesportiu Can Cuiàs i 
considera injusta aquesta diferència i, finalment, es compleixen 25 anys de provisionalitat 
del local de l’associació de veïns, per la qual cosa, demana una vegada més la construcció 
d’un local definitiu per la seva associació. Considera, per tant, que el govern ha fallat a la 
població però també demana als grups municipals de la oposició que no facin servir 
després les seves paraules de crítica per atacar al govern. 
 
13) Gregorio. Pertany a l’associació de veïns de Ciutat Meridiana. Parla sobre el tema de la 
inseguretat al seu barri. Diu que porta anys denunciant el mateix i, adreçant-se al sots 
inspector de Guàrdia Urbana present a la taula presidencial, li diu que hi ha molts 
problemes de seguretat ciutadana al barri: venda de droga en pisos o dones explotades 
que fan caritat a la ciutat i que els seus “xulos” els paguen el bitllen del tren, entre altres. 
D’altra banda, no obstant anunciant la presència de policies de barri, l’intervinent manifest 
que no els veu per enlloc. Censura que no atén la seguretat ciutadana però comprova com 
ve una patrulla de la Guàrdia urbana i comença a multar a cotxes mal aparcats. Es cert que 
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hi ha una infracció de trànsit però és més important lluitar contra la venda de droga al 
barri. També diu que manquen agents de policia a l’entrada de les escoles perquè ha pogut 
comprovar com certs joves entren droga a les escoles. Denúncia violència a Ciutat 
Meridiana, botellons, festes i la Guàrdia Urbana passa de llarg per després únicament 
multar als vehicles mal estacionats. 
 
14) Manel. Mostra el seu suport i la seva solidaritat amb la Sra. Svetlana (intervinent 
número 1). Se’ls ha tret l’espai on realitzaven activitats culturals, educatives i socials. Es 
tracta de 180 nens que fan diverses activitats, se’ls educa, fan salut i el que li fa gràcia és 
que s’aprovi per unanimitat una proposició d’acord en el plenari del juliol i no es faci res o 
el pitjor, sembla que el govern no tenia ni idea del que passa en aquest cas. Demana una 
persona de contacte amb els responsables d’educació de l’Ajuntament per a donar una 
resposta adequada a la Sra. Svetlana. Són ucranianes, no saben què fer, mai han plantejat 
cap conflicte ni han demanat cap subvenció a l’Ajuntament i, per tant, pregunta qui serà la 
persona d’aquest govern que s’ocuparà d’aquest tema i demana una solució per a totes 
aquestes famílies. 
 
15) Jeros. S’adreça al sots inspector de GUB present a la taula presidencial per parlar-li 
respecte de la tragèdia a Ciutat meridiana a l’agost. L’assassinat va tenir lloc un dimecres a 
la matinada. La nit anterior cap a les 24:00 hores va trucar a GUB per demanar una 
patrulla al sentir uns sorolls com de petards. Li van dir que enviarien una patrulla però el 
cert és que no va venir ningú. Va tornar a trucar però no va venir ningú. Al dia següent li 
van preguntar si encara seguien els sorolls de petards i van excusar-se de no anar a la 
trucada perquè per la nit només disposen de 3 patrulles per tot Nou Barris. Per tant, 
pregunta com és possible que es gastin molts diners en la compra de vehicles elèctrics 
nous o en uniformes enlloc de reclutar més gent per disposar de més efectius de Guàrdia 
Urbana. Afirma que a Ciutat Meridiana hi ha molts delinqüents, molta droga i poca policia a 
diferència d’altres zones de la ciutat com ara el centre o la Barceloneta. En segon lloc, 
denúncia l’estat deplorable dels parcs infantils a Ciutat Meridiana. Explica que les vacances 
dels nens són llargues i com que els parcs estan mol malament (com a molt hi ha un 
gronxador per un munt de nens) acaben jugant a la pilota en els carrers amb les 
corresponents molèsties per soroll als veïns. De fet, s’ha discutit amb veïns per aquest 
tema aquest estiu perquè deia que no tenien més remei que jugar a la pilota al no haver 
parcs infantils en condicions. En tercer lloc, denúncia la presència d’una manada de 10 a 12 
porcs senglars que cada nit van pel seu carrer. Això els suposa un greu problema com 
també la presència de múrids de grans dimensions. 
 
16) Maria Granados. Veïna de Ciutat Meridiana i membre de l’associació de veïns de Ciutat 
Meridiana. Es dirigeix directament a la consellera Sra. carolina Recio Cáceres perquè és la 
que disposa de tota la informació perquè li envia fotos.. En primer lloc, diu que no volen 
piscines a l’alçada dels números 17-19 del carrer Les Agudes. Amb les darreres pluges, hi 
ha grans tolls d’aigua que no només son s’han eixugat sinó que amb la pluja d’avui mateix 
s’ha accentuat fins el punt que diu que no poden baixar a comprar a les botigues. En segon 
lloc, recolza el que ha dit la intervinent anterior en relació a la presència de múrids. Diu 
que les fotos que ha enviat a la consellera no és que estiguin al carrer sinó que pugen fins 
el 3r 1a dels números 17-19 del carrer Les Agudes. En tercer lloc, diu que el poquet que fa 
el govern, ho fa tard i malament. Ho afirma ha propòsit de posada en marxa del bus D-50. 
Esta molt bé, és molt bona la freqüència de pas, disposa d’una marquesina però ha 
perjudicat la parada del bus 62 que no disposa ara de marquesina. A més, explica que 
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aquest estiu ha tingut que agafar el bus 62 a primera hora del matí, cap a les 6:15 del 
matí. Doncs bé, el conductor del bus cada dia els deia que el bus no funcionaria durant 25 
minuts (anar al bany, esmorzar..). Així va ser durant una setmana i com que la vorera és 
estreta la gent que esperava el bus es seia al terra i la resta de la gent no podia passar per 
la qual cosa havien de baixar a la calçada. Malgrat les protestes de tothom perquè hi havia 
gent que havia d’anar a treballar, el cas és que el bus de la línia 62 no funcionava durant 
25 minuts a primera hora del matí. En tercer lloc afirma, a banda de considerar que el barri 
de Ciutat Meridiana té molt mal transport públic, que no hi ha bus nocturn cap a l’hospital 
de la Vall Hebron, per la qual cosa, o vas en cotxe perquè els taxis no s’atreveixen a venir 
al barri, o no pots anar a l’hospital per la nit. Totes aquestes deficiències reiteradament 
denunciades i no ateses fa que, com ha dit el Sr. Bravo (intervinent número 12), ha perdut 
la confiança en el govern perquè s’acostuma a dir una cosa i fer una altra molt diferent. 
 
17) Cristina. Es veïna de Torre Baró. Comença la seva intervenció dient que d’aquest barri 
no es parla ni es mira mai, per la qual cosa, suggereix al govern que algú pugi al barri a 
veure les deficiències. Denúncia el deplorable estat de les carreteres del barri: amb socs, 
forats, paviment trencat... pràcticament no es pot passar. Pel que fa als porcs senglars, la 
seva presència física al barri és constant fins el punt que no poden baixar de casa o treure 
el gos perquè estan a la porta de casa. Per últim, denúncia la manca d’aparcament a prop 
del col·legi Mestre Morera. Resulta que una zona d’aparcament està reservada al veïnat i, si 
has d’anar a buscar els nens al col·legi i aparques en zona no permesa o en doble filera, ve 
ràpidament la Guàrdia Urbana a posar multes. Aleshores pregunta, on ha d’aparcar? A ella 
li han posat recentment dos multes que no pensa pagar mentre no se li doni una solució al 
tema de l’aparcament.  
 
18) Jawel. Exposa una sèrie de queixes al govern, alguns d’ells ja han sortit en aquesta 
Audiència Pública. En primer lloc, la presència de múrids, no són múrids són plagues i és 
un greu problema. En segon lloc, la presència de “cucarachas” ;quan baixa a les 5 o 6 del 
matí per anar a treballar les ha d’apartar de la vorera. Un altre problema és la presència de 
porcs senglars, paren en mig de la carretera i no deixen passar ni vehicles ni el bus i a més 
s’encaren a les persones. Un altre problema és el tema de la higiene, censura el 
comportament de certes persones que deixen la brossa al carrer enlloc dels containers i 
després baixen els porcs senglars, obren les bosses de la brossa i deixen les restes pel 
carrer. Un altre tema és la qüestió que hi ha gent que orina a la plaça Roja. A l’estiu amb la 
calor l’olor és insuportable. Realment és insalubre. Per últim, denúncia que el pas 
subterrani de la estació del tren de Torre baró sembla una latrina. En tots els casos 
denunciats, demana al govern una solució al respecte. 
 
19) Carmen. Representa a l’associació de comerciants de la plaça Virrei Amat i es considera 
veïna de la zona. Vol parlar de la plaça i, en concret, de l’espai de Can Sitjar que sembla 
que es vol convertir en un espai d’esbarjo de gossos. Diu que això s’ha decidit ràpidament 
sense consensuar-ho amb els veïns. Vol saber com està el tema perquè s’han assabentat 
de la decisió per una revista quan ja estaven fora del període d’al·legacions i això l’ha 
dolgut perquè forma part d’una associació, és coneguda al barri i no se’ls ha informat a 
temps. Veïns i comerciants de la plaça coincidim en que no s’oposen a la construcció 
d’àrees d’esbarjo de gossos però no sembla el lloc previst el més adequat al costat d’un 
parc infantil, un bar i una botiga d’alimentació. Pel que fa pròpiament a la plaça Virrei, creu 
que no s’ha dissenyat bé ni els usos, ni la llum. Respecte d’això últim, molts pares diuen 
que a primera hora del matí amb la foscor dona por anar al metro. El carrer La Jota es va 
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dissenyar sense separar l’espai de vianants i cotxes. Ho ha denunciat moltes vegades i 
continua igual. Al parc que hi ha al davant no hi ha una sola ombra i tots els bancs donen 
al sol per la qual cosa els avis que acompanyen als nets no saben on posar-se. Per tant, 
volen solucionar aquestes problemàtiques parlant amb el govern i consensuar com 
estructurar la plaça, definint els seus usos i millorant la pròpia convivència. 
 
20) Rafael González. Es remet a l’anterior Audiència Pública en el que va sol·licitar dades 
tant sobre habitatge com de pèrdua de places d’aparcament de vehicles i que, malgrat ser 
temes d’interès general dels veïns de Nou barris, no van ser contestades pel govern. En 
aquest sentit, afirma que la regidora del Districte no és transparent perquè no respon a  les 
seves preguntes. En relació al tema de l’habitatge diu que el govern hauria de ser més 
seriós tenint en compte que va ser la seva basa electoral. Pregunta que hi ha del projecte 
de Vallbona sobre habitatge i si hi ha pla per la compra de sòl tant en Vallbona com l’AVE 
Sagrera-meridiana que és on queda sòl a la ciutat de Barcelona. En aquesta matèria també 
pregunta a la regidora quants pisos ha comprat  l’Ajuntament als tenidors d’habitatge, 
quants pensa comprar i de quants diners disposen per això. Una altra pregunta que 
formula l’intervinent es esbrinar perquè les obres que s’adjudiquen a través del pla de 
barris en la seva opinió sospitosament van a parar a empreses de fora de la ciutat de 
Barcelona. Sospita que siguin empreses de Tarragona, de Girona, d’Igualada vinculades als 
independentistes o a l’anterior Convergència i Unió. Pel que fa al tema de la seguretat, diu 
que falten efectius i que s’ha incrementat els robatoris, la venda de droga... vien insegurs i 
afirma que Barcelona sembla Sodoma i Gomorra. Un altre tema és la qüestió de 
l’aparcament al costat del mercat de Montserrat. Hi ha vehicles abandonats i el que és 
pitjor, hi ha vehicles que certes persones posen a la venda de manera il·legal quan els 
veïns no poden aparcar i això afecta tant ala part de dalt com la de baix. Demana que la 
GUB posi etiquetes als vehicles per abandonament i els retirin en benefici de la resta de 
veïns. Per últim, s’adreça directament a la regidora i diu que com a tinent d’alcalde, és 
membre de diferents consells d’administració d’empreses públiques: TERSA.... Demana 
saber, com a veí de la ciutat de Barcelona, si la regidora percep remuneracions per 
l’assistència als consells d’administració d’aquestes empreses a banda del seu sou com a 
tinent d’alcalde i de quina quantitat estem parlant. 
 
21) Francisca. Parla del tema dels desnonaments. Ha sabut que l’alcaldessa ha declarat 
que vol més de 400 pisos per a lloguer social. Afirma que hi ha moltes famílies com la d’ella 
que estan pendents d’anar al carrer. Per tant, pregunta on estan els pisos d’emergència. Si 
es queden al carrer on han d’anar, a casa dels consellers o acampar a la seu del districte. 
Volen solucions, guanya 500 euros al més, vol un lloguer social que pugui assumir, no vol 
viure gratuïtament, vol un habitatge digne i que no s’enganyi més al poble. En relació als 
serveis socials, critica que només en cas de desallotjament ofereixin dos dies de pensió. 
Pregunta on estan els drets dels menors. Ella té un menor de 12 anys. Diu que ja ho va 
anunciar en anteriors Audiències Públiques i ho reitera avui, acamparà a la seu del 
districte, farà vaga de fam si no es dona una solució. Com moltes persones afectades, 
demana un lloguer social i un habitatge digne, no almoina. 
 
22) Julian. Veí de Ciutat Meridiana. Considera que tots els problemes que s’expliquen de 
Ciutat Meridiana s’han de traslladar al pla de barris. Pregunta al govern quan vindrà tota la 
inversió econòmica prevista en el pla de barris perquè no està arribant. Es vol fer 
suposadament un pla integral per Ciutat Meridiana però sense els diners necessaris no es 
pot fer res al barri i solucionar els problemes que plantegen els veïns. Sembla, perquè no 
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s’està fent res, que el govern estigui esperant a veure si surt de nou en les properes 
eleccions. En segon lloc, diu que en el carrer Les Agudes cada vegada que plou s’omple de 
sorra. Algun tècnic municipal va decidir instal·lar unes malles. Doncs bé, la darrera 
tempesta, s’ha emportat la malla, per la qual cosa, no ha servit de res. Ell no és tècnic però 
ha parlat amb tècnics d’altres Ajuntaments i tots coincideixen que aquí no s’han de posar 
malles sinó fer canalitzacions de dalt a baix, és a dir, cal donar solucions que siguin vàlides. 
Pel que fa a l’ascensor del carrer Costabona, el govern ha canviat el servei de 
manteniment. Ara, quan s’espatlla, venen en una hora però a l’hora següent es tornen a 
espatllar al igual que les escales automàtiques. Per tant, no serveix el nou servei de 
manteniment i a més són escales d’interior i no d’exterior i per això s’espatllen 
contínuament, per la qual cosa, considera que algun tècnic ha colat algun gol al govern. 
Per últim, s’adreça al responsable de Guàrdia Urbana present a la taula presidencial per dir 
que a Ciutat Meridiana, en concret al carrer Les Agudes, a cada revetlla i en altres ocasions 
es cremen cotxes. Pregunta a quanta gent han enxampat perquè és un tema que els veïns 
porten denunciant des de fa anys. No s’ha detingut a ningú i això genera inseguretat al 
barri i pregunta al govern quin pla integral té pel bari de Ciutat Meridiana. 
 
23) Jaume. Diu que ve en representació de la plataforma Espai Gos Barcelona. Vol que es 
deixin de construir àrees d’esbarjo de gossos com la de Guineueta, on hi ha uns gabions 
horribles que semblen presons, unes fustes mal col·locades, els gossos fiquen les seves 
potes i es fan mal. Volen negociar i que hi hagi tanques diàfanes i no pas llocs que facin 
mal als animals o vagin en contra del benestar animal. Volen seguir participant en les 
negociacions però si no es tira enrere les AEG com està a la Guineueta a la propera reunió 
al mes d’octubre es plantaran i no arribaran a cap acord. També volen l’arranjament de 
l’AG de Via Favència i informa al públic assistent que té entès que l’AEG de Can Sitjar avui 
per avui és un projecte que es tira enrere. 
 
24) Francisco Garrobo, en representació de la CUP Capgirem Nou Barris. Exposa dos temes 
diferents. En primer lloc, vol parlar del transport públic a la zona nord. Quan està a punt 
del últim desplegament de la xarxa ortogonal del bus, ens trobem que dos barris, el de 
Torre baró i el de Vallbona, es queden sense xarxa ortogonal. Certament reconeix que en 
el cas de Torre Baró és  molt complicat que arribin els busos però en el cas de Vallbona hi 
ha solucions. Per exemple, considera que el nou H2 que acabarà a Trinitat Nova podria 
estendre’s fins a Vallbona, la qual cosa, permetria un accés més ràpid cap a la Vall Hebron 
al pujar aquest bus pel Passeig Valldaura i haver d’esperar en algun lloc la connexió amb la 
línia 76 del bus. D’altra banda, no hi ha bus nocturn que arribi a Vallbona. Proposa que el 
bus N3, que passa per Ciutat Meridiana, va cap a Montcada i s’oblida de Vallbona, podria 
fer el mateix recorregut que el 62 passant a prop de Vallbona. Així mateix, coincideix que 
no hi ha bus nocturn a Ciutat Meridiana. Proposa que el bus N1 estendre’s fins la plaça 
Roja que només és 1km més de recorregut que l’actual i així es podria donar servei nocturn 
de bus al barri de Ciutat Meridiana. Més qüestions o propostes és que el bus 62 enlloc 
d’anar per Meridiana d’anada a la ciutat de Barcelona vagi per Rio de Janeiro i així podria 
haver servei de bus diürn total al Districte de Nou Barris. Considera que els canvis de dia 
són factibles i reconeix que els canvis nocturns són de major profunditat però demana 
implicació al govern per abordar aquests possibles canvis. 
En segon lloc, denúncia a la vegada que informa als assistents l’agressió patida per tres 
companyes al metro del Clot desprès d’una manifestació que havia convocat Vox i 
Democràcia Nacional. Una de les agredides va ser la intervinent a la que li van donar una 
puntada al pit. Va ser un grup petit de Sabadell que tenen vinculació amb Democràcia 
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Nacional de Nou Barris. Considera que, mentre en  les manifestacions de l’11 de setembre 
o fins i tot el 12 d’octubre, no passa res, quan convoquen manifestacions aquestes grups, 
sempre hi ha agressions. Per tant, demana que totes les administracions i la gent es posin 
les piles i que es faci quelcom en relació a aquests grupets de gent vinculats a l’extrema 
dreta. Acaba la seva intervenció indicant que en democràcia cap tot però no es pot tolerar 
als feixistes i als intolerants. 
 
A continuació, un cop finalitzades totes les intervencions del públic assistent, el president 
del Consell del Districte dona de nou la paraula a la Regidora per a donar resposta a es 
diferents intervencions del públic. 
 
En primer lloc i, abans d’entrar en les qüestions concretes plantejades pels diferents 
intervinents, la regidora agraeix als ciutadans que han vingut a aquesta Audiència Pública. 
Afirma que es poden fer les coses millor o pitjor però és d’agrair disposar d’espais com 
aquest per a escoltar a la gent i sentir la crítica. Altres governs haurien de prendre nota i 
donar la cara com la dona l’Ajuntament de Barcelona. Per aquest motiu, diu que hi ha 
intervencions que l’entristeixen. Fa temps que treballen a fons per a millorar els barris i hi 
ha decisions en les que certament es pot no estar d’acord i, si hi ha errors, ho reconeixen i 
tracten d’esmenar-los per a construir una ciutat millor però intervencions que no volen 
construir certament l’entristeixen molt des del punt de vista personal. Sap que hi ha 
promeses que no estan acabades però la intenció ha estat des del principi corregir 
deficiències algunes des de fa 30 anys i fer-ho tot en 3 anys no és possible com ja va 
avançar des de la primera Audiència Pública d’aquesta legislatura. Saben de les mancances 
però també són conscients de les limitacions pressupostàries de l’Ajuntament i, malgrat tot, 
la voluntat és donar-li la volta i buscar solucions. Insisteix que òbviament volen atendre tot 
allò que demana el veïnatge a través dels diferents canals i la predisposició per part 
d’aquest equip de govern és total però és difícil arreglar-ho absolutament tot. 
 
Entrant en les respostes concretes, diu a la Sra. Svetlana (intervinent número 1) i 
especialment al Sr. Manel (intervinent número 14) que sí està al cas d’aquest tema. De fet, 
va parlar amb el Consorci i els ha demanat una solució per aquest cas però ells no té la 
competència i l’estranya molt que des del Consorci hagin dit que és un tema de districte. 
En qualsevol cas, es considera una aliada de la reivindicació de l’escola per a aconseguir un 
espai on puguin desenvolupar les seves activitats. Afegeix que la consellera del districte 
que porta els temes d’educació, Sra. Yolanda Fortes es posa a disposició de l’escola i 
pressionaran al Consorci (que majoritàriament correspon a la Generalitat de Catalunya) per 
a buscar una solució per aquest cas. 
 
A la Sra. Neus (intervinent número 2) sobre la presència de múrids a l’emplaçament de 
Sant Iscle, 75, li diu que parlarà amb l’Agència de Salut Pública per a activar els serveis de 
desinfecció. Diu que ja és suficientment complexa la situació en aquest indret com que a 
sobre hi hagi el problema dels múrids. Diu que abans que la intervinent i els veïns tallin els 
cables pel que pugen els múrids als habitatges, ja ho faran els serveis municipals. 
 
Al Sr. Feliu (intervinent número 3) sobre la petició que havia formulat de facilitar i agilitzar 
el procediment de captació de signatures per a elevar temes als plenaris tal i com ho 
contempla el Reglament de Participació Ciutadana, li respon que ells va passar aquesta 
proposta als responsables de participació de l’Ajuntament que considera raonable. Així 
mateix diu que han demanat al nou govern de l’estat la modificació urgent de la LAU tant 
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pel tema de la durada com pel tema dels topalls de renda. I això ho lliga per donar 
resposta al Sr. Rafael González (intervinent número 20) en relació als percentatges de 
cessió d’habitatge dels que creu que hi ha una certa confusió. Diu que en sòl urbanitzable 
nou és cert que els percentatges de cessió són del 10 al 20% però en sòl urbà consolidat 
(rehabilitacions....) la reforma impulsada pel govern admet el 30% per destinar-lo a 
habitatges de protecció oficial. D’altra banda també contesta en relació al motiu pel qual 
moltes adjudicacions de contractes es fan a empreses de fora de Barcelona i diu que és per 
la nova Llei de Contractes que, per una banda, garanteix el règim de concurrència i, per 
l’altra, s’adjudiquen els contractes conformes una sèrie de criteris objectius previstos a la 
llei. A les meses de contractació, no hi participen polítics, sinó tècnics i tot es pública. Si 
l’intervinent té algun dubte el convida a anar als jutjats i presentar denúncia. Per últim, 
respecte del tema de la remunicipalització de l’aigua, que és un tema que sempre ha 
defensat el govern, diu que volien consultar a la ciutadania i malgrat les 26.000 signatures 
obtingudes, no s’ha pogut fer al ser aturat pels partits polítics de la oposició. Anuncia que 
ho continuaran intentant perquè és un projecte en el que creuen. 
 
Sobre el tema de l’àrea de gossos a Can Sitjar que mencionaven els Srs. Jordi (intervinent 
número 4) i Carmen (intervinent número 19), des del començament va parlar amb la Sra. 
Maria Dolores perquè en cada consell de barri li deia que s’havia de buscar una solució en 
aquest espai pels problemes de convivència que s’estaven generant a Can Xiringoi i, per 
tant, van intentar buscar una solució. Si es considera que el lloc no és l’adequat, cap 
problema, s’atura, es torna a començar i es busca el millor entorn possible. També estan 
en negociacions amb la plataforma espai gos per negociar les diferents ubicacions i perquè 
ajudin al govern a buscar-los. El cas és que hi ha un problema de convivència que s’ha de 
solucionar i s’ha de buscar usos compatibles per a tothom, comerciants, nens, animals... 
Pel que fa al tema de la pavimentació de la zona on passen els busos per Virrei Amat, 
respon a la Sra. Carmen  que tornaran a avisar als serveis tècnics perquè facin una revisió i 
actualitzin l’estat de la pavimentació d’aquest indret. 
 
Sobre els diversos temes de Ciutat Meridiana (Srs. Pedro Acosta- intervinent número 6, 
Clemente Puente –intervinent número 10, Filiberto Bravo –intervinent número 12, Gregorio 
–intervinent número 13, Jeros –intervinent número 15 ó Maria Granados –intervinent 
número 16), la regidora contesta que hi ha molts temes i actuacions en marxa. És cert que 
Ciutat Meridiana necessita moltes coses, pràcticament una reforma integral del barri. Que 
algunes actuacions no s’estan desenvolupant amb la rapidesa que caldria és una evidència 
i que les inversions previstes en el pla de barris també són lentes també és cert però no és 
menys certs que es van fent moltes actuacions. Afegeix que s’ha apuntat per comentar 
amb TMB el tema de la marquesina de la línia 62 del bus i resoldre-ho perquè no és 
admissible que hi hagi el problema comentat pels veïns. De fet, el tema d eles marquesines 
és mol recurrent ho ha comentat moltes vegades amb els responsables de TMB i li arriba a 
desesperar que no s’acabi de solucionar. En el tema de les obres, el mateix, va lent però hi 
ha moltes actuacions previstes entre aquest final d’any i principis del vinent com ara els 
vestidors del camp de futbol, les escales mecàniques, la pròpia reforma del camp de 
futbol.... i una llarga llista d’obres que estan dotades pressupostàriament i que es 
realitzaran abans d’acabar el mandat. Per últim, es suma a les denúncies contra la violència 
masclista indicant que un fet com el de Ciutat Meridiana al mes d’Agost no pot tornar a 
passar. Es necessiten més recursos econòmics per part de totes les administracions 
públiques i l’esforç de tothom per a poder aturar aquesta terrible situació. 
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Sobre els temes de manca de seguretat plantejat per diferents intervinents (Gregorio –
intervinent número 13, Filiberto Bravo- intervinent número 12 ó Rafael González –
intervinent número 20) la regidora afirma que Guàrdia urbana està assumint competències 
que en principi no li pertoquen, atès que els temes de seguretat són de Mossos 
d’Esquadra. En aquest sentit la pròpia alcaldessa fa poc va fer declaracions al respecte i va 
demanar al conseller d’interior de la Generalitat de Catalunya més dotacions d’efectius de 
Mossos d’Esquadra per la ciutat de Barcelona perquè hi ha molts problemes de seguretat 
pública que tothom coneix abastament. 
 
Al Sr. Julián (intervinent número 22) respecte de les inversions previstes pel pal de barris, 
la regidora contesta el mateix que ha dit pels temes de Ciutat Meridiana. Va lent però 
s’estan fent moltes actuacions. Pel que fa referència a les escales mecàniques del carrer 
Costabona diu que ho va comunicar al departament d’Infraestructures i veure si es poden 
canviar. El que no pot ser i això ho comparteix amb l’intervinent és que les escales estiguin 
sempre espatllades. Per últim, pel que fa al tema de les canalitzacions enlloc de malles per 
a evitar la caiguda de sorra en dies de tempesta, diu que s’ho apunta i que presentarà la 
proposta als tècnics per tal que valorin la proposta. 
 
A la Sra. Elena (intervinent número 7) li contesta que pel carrer Nou Barris no està 
autoritzada la pujada de camions. Si pugen alguns camions és per les obres i van al 
pàrquing establert. Afegeix que el carrer Nou Barris no està abandonat com diu la 
intervinent i, si és necessari canviar alguna cosa perquè no hi hagi solució alternativa 
viable, es farà. 
 
Al Sr. Francisco Garrobo (intervinent número 24) li diu que a mobilitat valoren molt les 
aportacions i/o peticions que efectua per modificar el traçat de les línies de bus que paseen 
per zona nord i que totes elles s’estan estudiant. 
 
Al Sr Jaume, representant de la plataforma espai gos (intervinent número 23) li diu que 
saben de sobres l’esforç que està fent el govern, que no hi ha carnet de tinença d’animals 
a curt termini i que s’ha de reformar l’ordenança però en tot cas, per compatibilitzar tots 
els usos, considera que ha d’haver algun element per a garantir que l’animal fa cas al seu 
propietari. Hi haurà un any de proves. Pel que fa a les deficiències denunciades sobre 
l’àrea d’esbarjo de gossos de Guineueta, sabien de la problemàtica i ho van traslladar a 
l’àrea d’Ecologia Urbana. Allà, els tècnics li han dit que és correcta la instal·lació. Ho 
tornarà a passar perquè òbviament no vol que hi hagi materials, fustes, gabions o elements 
que puguin perjudicar la salut animal, en definitiva no vol una àrea de gossos que facin 
mal als animals. Anuncia que el dia 4 d’octubre hi ha una nova reunió amb les plataformes 
animalistes i li respon que saben perfetament que aquest govern és mol permeable als 
canvis. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Finalitzada la intervenció de la regidora del districte, i sense més assumptes a 
tractar, el President del Consell del Districte, aixeca la sessió quan són les vint-i-
una hores i quaranta-sis minuts. 
 

 


