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Desenvolupament de la sessió
La presidenta obre la sessió.
Explica la raó per la qual es fa en aquesta data, i és perquè saben que hi ha moltes qüestions
que volen ser proposades pels veïns.
Dona la paraula tot seguit a la secretària del Districte, qui fa els advertiments oportuns en
relació a la normativa sobre protecció de dades i informa que els intervinents consenten que
les seves dades personals siguin tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat
d’aixecar l’acta de les sessions de l’Audiència Pública del Districte de Sant Martí i de fer-ne la
difusió. Assegura que, tret d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercers, que seran
conservades fins que s’hagin exhaurit els terminis legals corresponents i que tenen dret a
accedir, rectificar i suprimir aquestes dades, i els altres drets corresponents. Indica que tenen
informació addicional a la web de l’Ajuntament, a l’apartat de protecció de dades.
1. Torn obert de paraules
La presidenta explica que cada intervinent tindrà dos minuts per expressar-se i que agruparan
les preguntes en blocs, que respondrà el regidor del Govern. Si cal, els intervinents tindran un
minut per demanar aclariments, abans de passar al següent bloc d’intervencions.
El senyor Francisco Liñán Muñoz, en nom de l’Associació de Veïns de la Pau, explica que es
repartirà la intervenció amb el senyor Francisco Abad Romero, perquè han de comentar un
document que ja han lliurat al Districte. Es queixa que en dos minuts no es podrà resoldre el
problema, perquè hi ha veïns que estan al carrer i tots els partits polítics sabien que aquesta
situació es produïa i si no s’hi intervé s’agreujarà encara més. Recorda al regidor del Districte
que ja li ho va advertir l’any 2012.
Assegura que no volen que cap partit faci d’aquestes qüestions motiu per a les seves
campanyes electorals. Demanen a tots els partits que es posin d’acord per resoldre els
problemes, que per a això els ha elegit la gent i això és el que han promès en les campanyes
electorals. Reclama a tots els partits que es preocupin per la classe treballadora, que és la que
contribueix a fer que l’Administració tingui diners per resoldre aquests problemes.
La presidenta dona la paraula al senyor Francisco Abad. Demana al públic que respecti les
intervencions.

El senyor Francisco Abad Romero, en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes del Besòs, expressa
la seva satisfacció per la presència dels veïns dels barris del Besòs i del Maresme. Es queixa que
de tot el que va plantejar a l’anterior audiència pública no se li ha respost res.
Anuncia que llegirà l’escrit que ha fet sobre alguns problemes que afecten els veïns del barri, i
que el passarà a la mesa perquè es tingui en compte la petició. L’escrit diu, resumidament, que
fa anys que reivindica una sèrie de deficiències del barri, que les ha acompanyat de fotografies,
que algunes s’han resolt però altres no, i que és urgent la regulació del mercat ambulant del
Besòs, al carrer Alfons el Magnànim, que ha creat una situació de descontrol i que bloqueja
l’accés al CAP Besòs els dissabtes, a més d’impedir la circulació dels vianants i fer que augmenti
la inseguretat de la zona, cosa que afecta sobretot la gent gran. És per això, diu, que demana
una actuació urgent per regular les activitats d’aquest mercat ambulant.
La presidenta reclama de nou el silenci del públic i que es respectin els torns de paraula
establerts. Informa que és el primer districte que fa l’Audiència Pública i és perquè saben que
molta gent vol parlar. Assegura que tothom vol escoltar tothom, però que per a això cal
respectar les intervencions.
La senyora Jennifer Rodríguez Padial, en nom del moviment Per un Barri Digne del Besòs, diu
que compartirà el temps d’intervenció amb la senyora Mercedes Rus. Explica que el passat 12
d’agost van començar a fer mobilitzacions als barris del Besòs i Maresme, per posar de
manifest la falta de seguretat que patien els veïns d’aquests barris i dels barris limítrofs, atès
que hi havia mares que havien de demanar als drogoaddictes que marxessin del parc infantil, i
havien de recollir-hi xeringues abandonades. Exposa que va ser així com va néixer el moviment
Per un Barri Digne. Denuncia els robatoris als carrers, a les cases i als comerços, l’ocupació
il·legal de pisos i locals comercials i l’incivisme en general, que provoquen l’angoixa del barri.
Expressa que aquest moviment ha sorgit per la falta d’interès mostrat pel president de
l’Associació de Veïns i Veïnes del Besòs.
Afegeix que el panorama s’ha anat complicant les últimes setmanes per l’augment de robatoris
amb violència, i pels rumors que alerten sobre la instal·lació d’un Dispositiu d’Atenció
Immediata (en endavant, DAI) per a menors no acompanyats en un solar propietat de la
Generalitat, al carrer Eduard Maristany.
Denuncia la negligència dels polítics a l’hora de solucionar els problemes dels veïns i veïnes,
que són l’habitatge, la seguretat laboral, la violència de gènere, la pobresa o l’especulació
immobiliària. Denuncia, en segon lloc, la falta de comunicació i de transparència, el secretisme
i l’opacitat del regidor del Districte i la resta del Govern, i d’algunes associacions que coneixien
aquestes informacions i no les havien transmès, fets que han provocat que molts veïns se
sentissin menystinguts, especialment pel projecte de l’Ajuntament i la Generalitat d’imposar
en aquests barris una nova infraestructura que consideren incompatible amb la problemàtica
que ja pateixen. En tercer lloc, denuncia la sensació de marginació respecte a la resta de
Barcelona, perquè creuen que cada vegada que la ciutat té problemes per ubicar un
equipament que pot ser conflictiu sempre acaba als barris del Besòs o del Maresme.
La senyora Mercedes Rus Villena, també en nom del moviment Per un Barri Digne del Besòs,
afegeix que exigeixen una actuació contundent de les administracions públiques, i sobretot de
l’Ajuntament de Barcelona, que freni el procés de degradació del barri, perquè no volen ser un

barri especialitzat en pobresa, droga i altres problemàtiques. Entén que quan s’hagin
d’instal·lar equipaments s’ha de fer una avaluació rigorosa, amb la participació de veïns i
veïnes, de les necessitats prioritàries del barri. Reclama que es descentralitzin i es
comparteixin entre tots els districtes de Barcelona les sales de venopunció, els punts
d’intercanvi de xeringues i altres serveis d’aquesta mena, perquè els problemes no es
concentrin sempre en els mateixos barris. Exigeix igualment que als veïns dels barris de la
perifèria se’ls tracti com a ciutadans de ple dret i se’ls consulti sobre les solucions que cal
portar a terme per solucionar els seus problemes.
Finalment, diu que agraeixen la tasca dels cossos de seguretat, que malgrat els recursos
limitats que tenen fan una bona feina, encara que la troben insuficient.
Exposa que volen que el barri es transformi, amb l’ajuda de tothom, en un espai digne i de
futur, i que demanen una resposta clara sobre si el DAI s’instal·larà o no als barris del BesòsMaresme o en algun altre barri del districte.
Anuncia, per acabar, que Per un Barri Digne mantindrà la seva protesta de manera pacífica i
respectuosa amb les normes, fins que trobi una resposta de les administracions que doni
solució als problemes exposats.
La senyora Jennifer Rodríguez Padial pren de nou la paraula i s’adreça al regidor del Districte
per recordar-li que el dia 3 de setembre van tenir una reunió amb ell i amb el seu equip
algunes de les mares del moviment veïnal, que li van demanar informació sobre la ubicació del
centre de menors i que ell només els va dir una cosa: «Tranquil·litat.» Assegura que aquella
paraula no els donava la informació que requerien. Explica que el regidor els va donar una
targeta per si tenien qualsevol dubte o els passava res, i diu que li tornen la targeta, en aquest
mateix moment, perquè li van trucar i ni tan sols els va agafar el telèfon. Denuncia que el
regidor sabia què passava i se’n va rentar les mans. I en canvi, explica, van anar-hi els Mossos i
els van dir que s’havien de dissoldre voluntàriament, o serien dissolts. Confessa que no ho
entén, perquè el regidor sabia que s’havien estat manifestant des del 12 d’agost i ell els va dir
que podien fer-ho perquè no infringien cap norma.
Recorda que estan acampats des del 4 de setembre, i que hi ha gent gran, nens, persones
discapacitades, i que mereixen tot el respecte.
Torna a fer al regidor del Districte la mateixa pregunta que li va fer el 3 de setembre, i li
recorda que ara hi ha tot el districte al davant: vol saber quina serà la ubicació del centre DAI.
La presidenta del Districte demana a les intervinents que facilitin el manifest a la secretària
perquè pugui constar en acta.
El senyor Joan Martínez, en nom de l’Assemblea de Joves del Besòs, exposa la manca
d’equipaments juvenils al barri, un barri en el qual hi ha cap a un miler de joves. Explica que
l’Assemblea de Joves treballa des de fa quatre anys amb el Pla de Barri per reivindicar uns
equipaments en diverses ubicacions i que fins ara no s’ha concretat res. Demana al Govern si
donaran al barri aquest equipament o si prefereixen que els joves no estiguin organitzats
tenint en compte que aquest és un barri marginal i que no hi ha atenció als joves. Assegura
que cal donar veu al jovent del barri, perquè és el futur.

El senyor Enrique Cid Gil, en nom de l’Associació de Veïns de la Pau, recorda que moltes de les
coses que pensava llegir el Govern ja les coneix, perquè es van presentar per escrit el 10 de
setembre. Expressa que el motiu d’aquell escrit era palesar el deteriorament i les irregularitats
que es produeixen al barri des de fa un temps i que ha acabat amb l’ocupació d’habitatges i
locals, sense que la Guàrdia Urbana hagi intervingut en cap moment.
Denuncia que hi ha màfies organitzades al darrere d’aquestes ocupacions, i que molts ocupes
fan molt difícil la pau veïnal, perquè amenacen els veïns. Assegura que tant l’Ajuntament com
la Generalitat coneixen aquestes ocupacions, i que no fan res. Concedeix que els ocupes tenen
dret a usar places i carrers, però no a abusar-ne, i que això és el que ha succeït tot l’estiu i a
totes hores, amb música, crits, botellones i substàncies majors, incloent-hi la comercialització,
cosa que diu que passa especialment a la plaça Fernando de los Ríos.
Exposa que el seu escrit anava enfocat també a saber on s’ubicaria el centre dels MENA. Diu
que n’ha parlat la premsa i que les associacions i els ens socials del Districte estan preocupats
per la qüestió, perquè, segons la premsa, «s’hi ha imposat el silenci», tant per part de la
Generalitat com per part de l’Ajuntament. Ha citat un text periodístic segons el qual el regidor
del Districte «ha tirado balones fuera» davant les preguntes dels veïns, adduint que no era un
tema municipal i que la Generalitat portava l’assumpte molt discretament. Explica que les
xarxes digitals han dit que el centre d’acollida es traslladaria del Besòs, on estava anunciat que
es faria, a la Pau, al costat de la parada del metro. Pregunta al regidor si això és cert i avisa
que, si no respon, consideraran el seu silenci una afirmació, i que llavors es veuran obligats a
actuar en defensa dels seus interessos.
La presidenta explica que ha acabat el primer bloc de preguntes i cedeix la paraula al regidor
del Districte. Demana respecte al públic perquè el regidor pugui intervenir.
El regidor del Districte respon primer al senyor Liñán dient-li que la seva reivindicació és la del
Govern: voler que la Pau sigui un barri digne, i no només la Pau, sinó el Besòs, el Maresme, el
Clot, el Camp de l’Arpa, el Poblenou, Sant Martí... Assegura que la seva preocupació perquè els
joves del barri vulguin quedar-se a viure al barri serà també la lluita del Govern, perquè
tothom pugui viure allà on vulgui. S’excusa dient que acaba de començar el mandat i que hi ha
coses que no es veuran amb la immediatesa que tots voldrien.
Agraeix al senyor Abad la seva intervenció. Diu que, com sap, el del mercat ambulant és un
tema recurrent, però que es treballa per fer efectiu el que s’ha aprovat. Assegura que la
Guàrdia Urbana farà les intervencions necessàries.
La presidenta demana silenci al públic, al·legant que el regidor està contestant per ordre les
preguntes que se li han fet.
Respecte a la plataforma Per un Barri Digne, explica que el mes d’agost va parlar amb les
responsables i amb els veïns que estaven concentrats. Concreta que en el tema de les rates el
gerent del Districte va començar a treballar-hi l’endemà mateix de saber-ho. Respecte a la
qüestió del telèfon, aclareix que no els va donar, evidentment, el seu número personal, sinó el
del Districte, i que potser no hi van trucar dins l’horari de secretaria.
La presidenta demana al públic que deixi que el regidor acabi d’explicar-se.

Exposa que, tal com es demostra quan van posar-se en contacte amb els veïns, la mateixa nit
que van estar reunits i que ell els va facilitar les seves dades, i quan l’endemà es van reunir
amb el gerent, no hi havia cap intenció de no comunicar-s’hi, i els demana disculpes per l’error
de la trucada. Exposa que tenint el correu electrònic, el regidor donava per fet que si hi havia
alguna cosa més per comentar la hi comunicarien per aquesta via.
Confirma que el tema de la seguretat és cabdal per a tots els barris, i accepta que
possiblement hi ha barris que ho han patit més que altres. Diu que això no ho nega ningú i que
just per això aquest mateix estiu, arran d’un moviment de veïns del barri de la Verneda Alta
que van tenir por per la possible ocupació d’un local, l’Ajuntament es va posar a treballar
intensivament amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, tal com es va explicar als veïns.
Assegura que per aquest motiu hi ha ara guàrdies urbans i mossos patrullant, tant d’uniforme
com de paisà. Diu que no sabia que hi havia hagut ara un increment d’atracaments i violències.
Insisteix que no li consta.
Rebla que la seguretat és una qüestió cabdal del Districte i que, per tant, hi ha el compromís de
combatre la percepció d’inseguretat. Diu que no refusa res del que s’ha dit, i que treballaran
en el tema de la seguretat i també en el del manteniment, encara que no s’hagi comentat.
Recorda que ja els va dir que li preocupava com recollien les xeringues. Reconeix, com a veí del
barri, que el fa patir molt que es parli de «barri marginal».
La presidenta ha de tornar a demanar silenci.
El regidor del Districte demana que, abans de fer determinades afirmacions, haurien de
treballar plegats: l’Ajuntament, els veïns i les entitats. Explica que té molta més força el
moviment d’un barri que treballa a l’una que no que tothom vagi per separat. Reconeix, però,
que cadascú ha de fer allò que cregui més convenient. Assegura que a ell no el veuran davant
dels mitjans de comunicació ni a les xarxes socials tractant determinats temes que li sembla
que són prou complexos. Demana que es refiïn d’ell i que li donin temps.
La presidenta demana silenci de nou.
El regidor diu que és conscient que qualsevol cosa que digui hi ha gent que pensarà que
l’enganya, però apel·la a veure-ho en el futur.
La presidenta torna a demanar al públic que deixi parlar el regidor.
El regidor aclareix que no ha dit que sigui mentida res del que han dit els intervinents, només
demana cautela per no estigmatitzar determinats barris, perquè després costa molt més
arreglar-ho. Insisteix que a l’hora de treballar pel barri del Besòs el Govern va en el mateix tren
que els veïns, i que el que intenta explicar.
La presidenta ha de demanar silenci novament. Reconeix, com ha dit al començament, que és
difícil contenir els sentiments, i que l’espai no és el més adequat per a la quantitat de gent que
hi ha, però insisteix que s’han fet preguntes i que el regidor ha de tenir l’oportunitat de
respondre-les. Explica que el mandat no comença ni acaba avui i que els grups polítics de
l’oposició i del Govern prendran nota dels temes que es tracten i els treballaran, però demana
que deixin acabar la intervenció del regidor, perquè hi ha més preguntes.

El regidor del Districte diu que no nega les evidències i que no declararà que el barri està
fantàsticament bé; que no ho ha dit mai, perquè tots els barris tenen capacitat de millorar.
Reconeix que s’ha de treballar i molt, i no només en qüestions de seguretat i manteniment.
Assegura també que hi ha coses que es van començar a treballar en el mandat anterior i que
ara se’n veurà el resultat. Diu que pot entendre les queixes quan protesten perquè sembla que
al Besòs arriben sempre les coses dolentes, però que això no és cert del tot. Reconeix que els
veïns estan sotmesos a una pressió des de fa temps, que desemboca en el que desemboca, i
diu que n’és conscient i que se’n fa càrrec més del que es pensen. Però demana que acceptin
que, en moments molt complicats, també va venir al Besòs la Universitat Politècnica, amb una
inversió de 100 milions d’euros.
La presidenta reclama que no hi hagi converses paral·leles i demana al regidor que acabi la
seva resposta.
El regidor del Districte parla també del cinema Pere IV, que és un projecte importantíssim per
al barri. No és un equipament per a «senyors amb corbata», com ha sentit, ni és cap favor, sinó
que és molt just que es faci en aquell lloc, perquè era molt necessari. Refusa que no es pensi
en el barri del Besòs i assegura que s’hi pensa molt més del que s’imaginen. Posa també com a
exemple l’Institut Prim, que serà també un referent per al barri. Reconeix que amb això no n’hi
ha prou.
La presidenta ha de tornar a demanar silenci al públic. Recorda les normes de les audiències
públiques, en què es pot demanar intervenir abans que tingui lloc o en el mateix moment,
però diu que no s’hi poden fer preguntes i respostes paral·leles, perquè el regidor no les sent i
a més no podrà respondre a les preguntes que li han fet. Demana que es pugui acabar aquest
primer bloc de preguntes, que el regidor pugui acabar el seu torn i es pugui passar al segon.
El regidor accepta que no és suficient el que es fa per al barri, que això és evident i que el barri
té moltes més necessitats.
Responent al senyor Joan Martínez, li diu que és importantíssim que els joves del Besòs, del
Maresme, de la Verneda, de la Trajana, de la Pau, del Clot, del Poblenou, de la Vila Olímpica,
de tots els nostres barris, se sentin orgullosos i tinguin equipaments per a les seves activitats.
Demana al gerent del Districte que expliqui.
La presidenta ha de tornar a demanar silenci.
El regidor assegura que s’està treballant en la cerca de la ubicació per a un centre del qual
s’han dit moltes coses.
La presidenta recorda de nou que tothom té el dret de preguntar, però reclama silenci perquè
el regidor pugui respondre. Certifica que la pregunta sobre la qüestió ha quedat ben clara.
Avisa que mentre no hi hagi silenci no podran reprendre la reunió.
El regidor del Districte demana que quan es parli de determinats temes es tingui una mica de
tacte, entre altres coses perquè qui va a centres d’aquestes característiques són menors
d’edat.
La presidenta demana al públic que deixi acabar el regidor.

Explica que són menors d’edat que se’n van de casa perquè no tenen res per menjar. Es
mostra estranyat perquè l’han interpel·lat sobre la qüestió gent del Besòs però també un
senyor de la Pau, i tots dos diuen que el centre anirà al seu barri. Recorda que va intentar
explicar-los que no havien de fer cas dels mitjans de comunicació i que les xarxes socials
estaven enverinades, i que els va demanar que li fessin confiança, que es buscava el millor
espai no sols per al barri sinó també per als joves que han d’anar-hi. Assegura que això és el
que fan: treballar no a Sant Martí, sinó a tot Barcelona, a la recerca de l’espai més digne per a
aquests menors.
La presidenta demana silenci. Reconeix que és un tema sensible i complicat, però torna a dir
que ja s’han fet les preguntes i que hi ha hagut la resposta. Expressa que no li agradaria haver
de suspendre l’audiència cinc minuts. Entén que qui fa una pregunta espera respostes d’acord
amb el seu desig, però insisteix que hi ha hagut preguntes i que el regidor les ha respost.
Repeteix que és un tema que tenen damunt de la taula, que és delicat i que continuaran
parlant-ne i treballant-hi tots els membres del consistori, amb les seves discrepàncies.
Dona la paraula al gerent del Districte perquè pugui respondre sobre l’equipament juvenil.
El gerent del Districte fa referència a la qüestió plantejada pel senyor Joan Martínez sobre un
espai de joves entorn del carrer Maresme-Jubany, un espai qualificat d’equipament que ja
l’any 2018 va proposar el Districte que s’hi ubiquessin uns mòduls per a joves. Informa que ja
se n’ha fet el projecte executiu i que hi ha una partida pressupostària, però que va sorgir el
problema, el mes d’abril, que una part del sòl és propietat d’un particular, amb el qual s’havia
acordat que cediria l’espai a canvi del manteniment, l’assumpció de l’IBI i alguns altres costos,
però després en va demanar una quantitat desorbitada. Explica que això va paralitzar el
projecte i que després van venir les eleccions, però que ara estava pendent d’una segona
ronda de negociacions per arribar a un acord. Conclou, per tant, que el projecte està preparat
per tirar-lo endavant.
La presidenta explica que hi ha algunes repreguntes pendents del primer bloc, i anuncia que
els donarà un minut per intervenir, i que després respondrà el regidor del Districte, però
demana abans el compromís del públic que no hi haurà interrupcions, perquè després hi ha
altres preguntes que a tothom li agradaria que es poguessin tractar.
El senyor Francisco Liñán Muñoz explica que molta gent de la Pau, l’any 1982, va haver de
sortir al carrer per defensar la Perona. Diu que es va aconseguir arreglar-ho, tot i que el que
volien fer primer era calar-hi foc. Recorda que llavors no hi havia policies per resoldre-ho i que
el problema no és el que faci la policia, sinó què fan els veïns perquè la gent visqui dignament.
Diu que ell parla en nom dels veïns indignats de la Pau i demana que no es torni a la situació
social del 82. Reclama que la gent que treballa per quatre quartos pugui viure dignament, que
si ha dit als polítics que treballin pels treballadors és perquè saben que té raó. Insisteix que el
problema l’han de resoldre entre tots, però que els polítics són els primers perquè tenen els
diners.
La senyora Jennifer Rodríguez precisa, sobre la trucada telefònica, que, quan es va produir, el
Regidor i la presidenta del Districte estaven junts, i la presidenta va anar immediatament amb
una advocada a assessorar els veïns. Insisteix que el regidor del Districte sabia què passava i no
va voler anar-hi.

Respecte a la qüestió de no estigmatitzar el barri, diu que no ho fan sinó que és el que viuen
cada dia. Assegura que si no els agradés el barri, vendrien les cases i se n’anirien. Afirma que
sap perfectament qui són aquests menors no acompanyats, perquè veuen a les notícies el que
passa. Defensa que el Districte de Sant Martí no és la millor ubicació, perquè si els òrgans
competents que han de decidir la ubicació –que al capdavall, diu, és l’Ajuntament– trien
aquella zona, mostren incompetència, perquè a cent metres hi ha una sala de venopunció. Es
queixa que no és just que donin les culpes als veïns d’estigmatitzar el barri, i que el que passa
és que no coneixen el barri.
Dona les gràcies a la presidenta del Districte i a l’advocada que va anar a assessorar-los per la
seva ajuda, perquè diu que elles són mares treballadores amb nens i que si les multaven amb
la llei mordassa no sabia què podien fer. Apel·la a l’orgull de veïns i de barri.
El senyor Enrique Cid considera que la seva pregunta no ha estat degudament contestada,
perquè el regidor del Districte no li ha dit sí o no a la qüestió formulada sobre la ubicació dels
MENA. Pensa que el regidor continua tirant pilotes fora.
Afegeix que els veïns de la Pau desitgen sobretot que acabin tots els actes de violència i que els
veïns puguin sortir sense por i circular pel carrer. Denuncia que la plaça Manuel Ainaud és un
femer, hi ha prostitució i hi ha de tot. Espera que la Guàrdia Urbana entri algun dia al barri a
veure el que hi passa.
El senyor Joan Martínez diu que la resposta que li han donat ja la sabia d’abans de les
eleccions, però que és un tema aturat. Demana al regidor si coneix els cines Pere IV, perquè la
pintada que hi ha és de fa cinc anys, la va fer l’Assemblea de Joves del Besòs i va ser una de les
primeres accions reivindicatives juvenils del barri, i allò continua abandonat.
A títol personal, afegeix que si no poden atendre les necessitats dels joves que hi ha al barri, no
poden atendre les necessitats dels joves que venen de fora.
La presidenta demana silenci al públic perquè pugui acabar el senyor Martínez.
El senyor Joan Martínez conclou demanant la dignificació dels joves d’aquí i la dels joves que
vinguin, que han d’estar en un mòdul digne.
La presidenta considera que han quedat molt clares les preocupacions dels veïns i demana que
deixin intervenir el regidor del Districte.
El regidor del Districte es refereix al que ha dit el senyor Francisco Liñán, al qual agraeix les
seves primeres paraules, i assegura que ell sempre posa d’exemple els veïns que els anys
vuitanta i abans van treballar per fer d’aquests barris llocs dels quals la gent se sentís
orgullosa, i pensa que cal recuperar aquell orgull. Li ho agraeix i afirma que són un exemple per
a tothom.
Prefereix estalviar-se els qualificatius sobre el diari digital i el periodista que van publicar la
notícia de què han parlat. Diu que per desmentir-la n’hi ha prou amb mirar què hi ha previst
fer al solar al qual es referia aquell periodista. És per això, diu, que abans els aconsellava que
no fessin cas de totes les informacions publicades, perquè n’hi ha d’interessades i que els
poden posar nerviosos. Demana que li facin confiança, perquè és veritat que es busca la millor
ubicació. Diu que li seria molt fàcil anar amb ells a fer-se la foto i a dir-los el que vulguin

escoltar, però que no ho farà perquè ell no fa populisme sinó política. Afirma que el que fa és
treballar de manera discreta per millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes del barri. Recorda
que quinze minuts després d’haver estat amb ell ja li enviaven missatges sobre veïns que
havien sentit d’algú que el centre ja era una realitat. Diu, cridant –per fer-se sentir, mentre la
presidenta demana silenci al públic–, que això és el que passa quan es fa més cas de les xarxes
socials que del regidor del Districte, i que això és el que passa per deixar-se contaminar per qui
no vol treballar pel bé del barri.
La presidenta demana al públic que deixi que el regidor acabi de respondre.
El regidor del Districte considera que si fos veritat el que es deia només vint minuts després
d’haver estat amb ell, ara mateix ja estaria fet l’edifici. Reitera, doncs, el que ja ha dit:
l’Ajuntament treballa amb la Generalitat per trobar el millor espai per a aquests joves.
La presidenta intenta fer callar el públic insistint en el que ja ha dit abans: que tothom sap que
parlen d’un tema complicat i sensible, que ja s’ha exposat i s’ha respost. Pensa que si
continuessin parlant de l’assumpte l’única cosa que farien seria enrocar-se i discutir, i no
s’arribaria a bon termini. Està segura que tant el Govern com els altres grups recullen aquestes
aportacions i preocupacions i que en continuaran parlant. Recorda que és la primera audiència
pública i que hi ha molts temes dels quals parlar. Part dels assistents, molt alterats, demanen
la dimissió del Regidor.
Anuncia que si no seuen i no callen, hauran de fer un recés, durant el qual es reuniran amb les
persones que han fet les preguntes del primer bloc. Però tot seguit afegeix que sent una
audiència pública això no es pot fer, de manera que continuaran quan callin. Els demana que
deixin parlar a les altres persones que han demanat paraula i que esperen el seu torn.
La senyora Sonia Rodríguez, en nom propi, vol parlar d’accessibilitat, però avança que si
l’Ajuntament no fa determinades coses és perquè la Generalitat no li traspassa diners, de
manera que els que protesten haurien d’anar a fer-ho també al president de la Generalitat.
Reclama al públic que li respecti el seu torn.
Es queixa que tothom ha de complir unes lleis i que en canvi hi ha entitats de l’Ajuntament de
Barcelona que no segueixen aquestes normatives. Demana a la presidenta del Districte que
porti al Ple de l’Ajuntament la falta de compliment del Reial decret 1/2013, la Llei
d’accessibilitat universal, que tenia com a termini de compliment el 4 de desembre de 2017.
Diu que el Codi d’accessibilitat del 1991, les prescripcions sobre barreres arquitectòniques del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya o el Codi d’edificació tampoc es compleixen. Aquest
Ajuntament no compleix aquestes normes, per més que hi facin coses. Afirma que això passa a
tot Barcelona.
Exposa que l’any passat es va anunciar la nova Ordenança municipal de terrasses i el que ha
passat és que la gent pot tenir terrasses més grans però no se’ls obliga que siguin accessibles.
Demana si els permisos per ampliar la terrassa depenen de l’any de llicència d’aquell bar, amb
la qual cosa no tenen com a obligació l’accessibilitat ni de l’entrada ni dels banys i, per tant,
poden discriminar les persones amb diversitat funcional. Li sembla incoherent. Pensa que si
poden ampliar terrasses en aplicació de la nova normativa municipal de terrasses, s’hi han
d’aplicar també les altres normatives d’accessibilitat recents.

Pensa que en aquest punt trobaran suport de tots els partits polítics, perquè recorda que ella
mateixa va fer un expedient sobre el nou edifici de l’Hospital del Mar, inaugurat al maig del
2017, i diu que s’hi va fer una ruta d’accessibilitat amb representants de diversos partits i que
en el 99% dels locals ella no hi podia entrar.
La senyora María Cruz Vallespí Zambudio, en nom propi, es refereix a l’interior de l’illa formada
per Treball, Menorca, Selva de Mar i Huelva. Relata que l’accés al parc infantil que hi ha allà
per a ella és impossible. Diu que hi voldria anar amb les netes i que l’han d’acompanyar les
filles i ajudar-la, perquè amb la cadira no hi pot arribar. A més, pensa que el parc no compleix
la normativa tampoc en un altre punt, i és que no hi ha cap tanca. Explica també que un dia va
haver de trucar perquè la seva neta es va fer mal amb una escala del tobogan que estava feta
malbé. Afegeix que al cap d’uns dies ja estava arreglada.
La senyora Tere Silvestre Rosal, en nom dels malalts i discapacitats amb mobilitat reduïda,
exposa una queixa sobre l’autobús 192, que recorre el Camp de l’Arpa, el Guinardó, el Clot i el
Poblenou. Diu que van canviar-ne el recorregut i que ara ha deixat sense atenció el centre del
barri del Clot, per on passava l’autobús, la qual cosa afecta sobretot la gent amb mobilitat
reduïda. Li sembla una qüestió ben senzilla que abans funcionava bé, i no entén com és que no
s’arregla. A més, assegura que van dir que ho estudiarien, i que no ho han fet. Recorda que a
l’anterior mandat ja es va parlar molt d’això i ofereix ajuda per part del veïnat, si cal, per
arreglar-ho. També lamenta el canvi de freqüència de pas de l’autobús. Afirma que els van dir
que passaria més sovint, però que és al contrari. I això ja afecta no sols persones grans, sinó
també joves.
Comenta també que a la premsa s’ha dit que els autobusos de la xarxa ortogonal circulen a 13
km/h, i pensa que això no es compleix.
La senyora Aurora López Lechón, en nom propi, demana quan es coneixerà l’informe que
certificava que l’autobús 192, que abans circulava pel carrer Muntanya, podria continuar
circulant-hi sense problemes. També demana que es restitueixin les parades eliminades als
carrers Aragó, Clot i Mallorca, on no hi ha problemes de cap mena per aturar-se. Assegura que
els van dir que ho farien, però no ho fan. També recorda que els van prometre que la
freqüència de pas milloraria, i ara el temps mínim d’espera és de trenta-cinc minuts, de
manera que si en falla un es poden estar esperant a la parada fins a una hora. Per acabar,
demana si seria possible que la línia arribés fins més a prop de l’Hospital del Mar, atès que
considera que és un autobús que fa un servei social i que és utilitzat per gent gran o amb la
mobilitat reduïda i no se’ls pot obligar, com els van dir a l’anterior mandat, que agafin dos o
tres autobusos per desplaçar-se.
La senyora Magda Riusech Farrero, en nom dels malalts discapacitats, recorda que no és la
primera vegada que parla ella d’aquesta línia 192. Explica que l’any passat van fer tot de
tràmits i que van evitar que s’eliminés aquesta línia, com diu que estava previst. Exposa que la
línia passa per tres ambulatoris, tres centres de recuperació funcional, quatre gimnasos, dos
hospitals (Creu Roja i Sant Pau), la Fundació Puigvert, etc. Fa palès que l’any passat, després
d’una de les seves intervencions sobre el particular, va rebre com a resposta de l’Ajuntament
un correu, que els pot facilitar, que diu que «s’ha acordat mantenir el traçat original d’aquesta
línia d’autobús» –diu que això no ha estat així– «amb la possibilitat d’incorporar-hi algun canvi
en el recorregut, que consistiria a fer passar la línia pel carrer Trinxant en lloc del carrer
Muntanya», i que anunciava que es farien proves per concretar aquest punt del recorregut.
Assegura que es van fer les proves i que la distància de separació és pràcticament la mateixa.

També fa referència a la freqüència de pas, perquè pensa que només que es posés a la línia un
altre autobús es passaria d’un temps d’espera de més de trenta minuts a quinze minuts.
La presidenta dona la paraula al regidor del Districte.
El regidor del Districte comença donant la raó a la senyora Sonia Rodríguez, i encara afegeix
altres equipaments com els esportius i els culturals, que també tenen una accessibilitat
deficient. Assegura que amb aquest Govern la qüestió de l’accessibilitat serà prioritària.
Respecte al parc al qual es referia la senyora Vallespí, reconeix que en aquest moment no té
resposta sobre la qüestió, però que ho estudiaran i hi treballaran.
Pel que fa a la línia 192, diu que tampoc té la resposta per a tot el que s’ha dit, que té
curiositat per conèixer l’informe que s’ha esmentat sobre el recorregut i que es compromet a
parlar-ne amb la nova regidora de Mobilitat perquè li expliqui l’assumpte i per transmetre-li
tot el que s’ha dit a l’Audiència Pública, encara que pensa que segurament ja ho coneixen. A
escala de Districte, quan es desplegui el cartipàs i s’organitzin els consells de districte, aquest
serà també un tema per tractar allà.
La senyora Magda Riusech Farrero, aquest cop en nom de la mancomunitat de veïns de
Mallorca 603-607-609, explica que a les finques de Mallorca, que fan cantonada amb
Meridiana, on hi ha la Mútua d’Accidents Laborals Fremap i un geriàtric, hi van col·locar fa
temps uns contenidors i els veïns van demanar que es traslladessin més cap a la Meridiana per
no afectar les ambulàncies i la gent gran que anava a aquells llocs. Reconeix que ho van fer,
però que ara, després de les obres de Meridiana-Mallorca, s’han tornat a posar els contenidors
en un lloc que destorba novament les ambulàncies i la circulació de la gent gran. Només
demana una cosa tan senzilla com posar els contenidors a la zona que de fet diu que ja tenen
marcada, i que ja ho han demanat formalment a l’Ajuntament amb escrits i fotografies per
demostrar el que està succeint.
La presidenta demana brevetat en les intervencions perquè encara queden catorze preguntes
per fer i li agradaria que es poguessin fer totes.
El senyor Patrick Leduchowicz, en nom de la Comissió de Veïns de Sancho d’Àvila-TàngerMeridiana-Almogàvers, es refereix a un parc que hi ha entre els carrers Sancho d’Àvila,
Zamora, Pamplona i Tànger. Diu que hi ha un acord del Ple de l’Ajuntament del mes de març
del 2018 per tancar el parc a la nit, i un acord del servei tècnic del mes de maig d’enguany per
fer-ho i que només falta l’autorització administrativa. Demana simplement que es doni
aquesta autorització.
El senyor Manel Martín Gallegos, també en nom de Comissió de Veïns de Sancho d’ÀvilaTànger-Meridiana-Almogàvers, diu que representen unes cent cinquanta famílies. Explica que
el mes d’abril d’aquest any van entrar a l’Ajuntament cent cinquanta instàncies en què
exposaven la seva problemàtica i que no n’han rebut cap resposta. La seva denúncia és sobre
els assentaments que hi ha al barri, sobretot de romanesos i magribins, i que això comporta
baralles, inseguretat, brutícia, rates... Exposa que fa poc es va cremar un dels assentaments, va
anar-hi la policia i els bombers i es van emportar tres persones a l’hospital i es va precintar el
lloc. Afegeix, però, que al cap de sis dies l’assentament s’havia reconstruït, i encara més gran.

Explica que avui mateix l’assentament que hi ha a Meridiana-Pamplona s’ha desallotjat, i que
allà hi ha un projecte de fa molts anys que hi hagi serveis i zona verda. Té entès que ha de ser
Solvia qui faci aquest projecte. La seva pregunta és si això serà així i si l’Ajuntament mantindrà
en aquell lloc algun tipus de seguretat. Perquè assegura que, si no és així, allà on hi havia fins
ara vuitanta persones d’aquí a quatre dies n’hi haurà cent trenta.
Sap que hauria de ser més breu, però es queixa que tots estan també cansats i cremats de la
primera part de l’Audiència.
Exposa que al carrer Pamplona, entre Sancho d’Àvila i Tànger, hi ha un assentament encara
més gran, atapeït, on fa poc van segrestar un turista. Van anar-hi els Mossos, però van dir que
no entrarien allà. Al final, hi van entrar els de seguretat de l’hotel per rescatar el turista. La
seva pregunta és què es pensa fer amb la seguretat de la zona i els assentaments. Pensa que
només és fer complir la llei que ja existeix sobre aquest punt.
La senyora Conchita Ribera de la Barrera, en nom de la Plataforma Aturem la Llei Aragonès
(Associació de Veïns Clot - Camp de l’Arpa), llegeix un comunicat de la plataforma en què es
denuncia que el projecte de llei anunciat consolida les privatitzacions existents, obre les portes
a externalitzar tots els serveis bàsics (salut, educació, serveis socials i comunitaris) que ara
gestionen la Generalitat i els ajuntaments, i que alhora planteja un fals debat al voltant de
l’economia social. Considera que els drets bàsics que protegeixen drets fonamentals de les
persones com la salut, l’educació, la igualtat d’oportunitats, l’equitat, etc., no són compatibles
amb una gestió portada a terme per empreses i entitats amb ànim de lucre i amb criteris
economicistes, siguin o no del tercer sector. Pensa que la presentació d’aquest projecte de llei
denota una clara voluntat política de contractar aquests serveis, perquè no hi ha cap
normativa estatal o europea que obligui a fer-ho així, ni cap motiu social que ho justifiqui.
Protesta que una part dels escassos recursos públics es destinaran a beneficis empresarials i
manifesta que, com s’ha demostrat, es perjudicaria la qualitat dels serveis a les persones més
vulnerables i també les condicions laborals dels treballadors. Conclou sol·licitant que el Plenari
del Districte de Sant Martí faci una declaració política demanant la retirada del Projecte de llei
de contractes de serveis a les persones i emplaçant els grups polítics del Districte que facin
entrar a l’ordre del dia del pròxim Plenari la declaració a favor de retirar-la i hi votin
favorablement.
El senyor Eduard Rodríguez López, en nom de la Comissió d’Afectats de la Gran Via, exposa que
el mes de juliol, quan es va constituir el nou govern del districte (2019-2023), ell no hi va poder
ser, però després n’ha vist el vídeo. La seva opinió és que se’ls presenta un mandat molt
complicat, en què hauran de fer front a la contaminació, la inseguretat, la neteja i el civisme.
Proposa, per millorar la convivència entre els veïns, que hi hagi més policia de proximitat que
patrulli, i ampliar la neteja i el manteniment. Exposa que ha fet diversos escrits de protesta,
generalment no respostos. Diu que al juny del 2018 va rebre una resposta en què li deien que
després d’haver fet els estudis pertinents, s’havia programat aquella reparació, i encara no
s’ha fet.
S’adreça a la consellera Eva Campos i li recorda que el Districte té deu barris i el Clot és un
d’ells.
S’adreça també als consellers Jordi Martín i Francesc Carmona, que avui estan absents de
l’Audiència, i els diu que vol que el Clot sigui un barri ordenat, net i cívic, com tothom voldrà el
seu, i que perquè això funcioni hi ha d’haver coordinació.

S’adreça igualment al gerent del Districte i li recorda que cap al final del 2017 o començament
del 2018 van fer junts, i amb el senyor Francolí, una passejada pel parc del Clot, perquè
prenguessin nota de les basses d’aigua i les correnties d’aigua i sauló sobretot al parc veïnal, a
Escultors Claperós i a Llacuna, i recorda que en va parlar a les audiències públiques de febrer i
abril del 2019, i fins avui no hi ha hagut canvis. Espera que algun dia els donaran una alegria.
Diu que es posa a disposició de qui sigui per acompanyar-lo a revisar aquestes incidències que
comenta.
Recorda finalment que la rambla Guipúscoa, entre la Meridiana i el Besòs, està repartida en
dos barris, separats pel carrer Lope de Vega: Sant Martí de Provençals i el Clot. A la part del
Clot fa anys es van canviar les jardineres, rebentades, per escocells, a l’escola Rambleta del
Clot, costat mar, i avisa que de Lope de Vega fins a Meridiana, Clot, costat muntanya, no es van
canviar i les jardineres estan a punt de rebentar.
El senyor Hilario Cabezas, en nom de l’Associació de Veïns Paraguai-Perú, reclama que
s’inspeccionin les places d’aparcament que hi ha, perquè n’hi ha una d’una persona ja difunta
que utilitza un veí; una altra, al costat, d’una persona que no viu aquí i que utilitzen uns
familiars, i una altra, també al costat, que no és de ningú però ocupa vorera. Es queixa que
també hi ha voreres sense jardineres ni bancs i hi aparquen vehicles, i no els multen.
Sol·licita que s’obri el carrer Paraguai des de la rambla Prim, per no haver de donar la volta per
tres carrers si s’hi vol accedir. Llavors hi hauria un carrer en direcció Besòs (Pere IV) i un altre
en direcció Llobregat (Paraguai).
Reclama canviar el parc infantil, que ha quedat molt petit.
Demana fer un estudi per implantar la zona verda d’aparcaments.
Sol·licita que a la sortida de l’aparcament entre Prim i carretera de Mataró posin senyals de
direcció obligatòria, perquè no hi ha cap senyal i pots anar contra direcció.
Finalment, denuncia que al carrer Puigcerdà amb Pere IV s’està muntant un campament de
barraques, i avisa que aquestes coses comencen amb poc i s’acaba amb un poblat, sobretot en
els barris més oblidats com assegura que és el seu.
La presidenta anuncia que amb la intervenció següent s’acabarà el segon bloc de preguntes.
El senyor Marcelino Gros Hernández, en nom de l’Associació de Veïns Paraguai-Perú, exposa
que al carrer Paraguai hi ha cotxes abandonats, que va trucar a la Guàrdia Urbana i no hi van
anar, i que un dia que hi van anar els va demanar què passava amb aquells cotxes. Diu que li
van respondre que a Barcelona, avui dia, no hi ha unitats per posar adhesius als cotxes.
Denuncia que hi ha gent que ven les rodes, i que ja n’hi ha uns quants així. Assegura que ell ha
facilitat les matrícules dels cotxes i tot, i no s’ha fet res.
Segonament, protesta que per allà no hi passa ni la Guàrdia Urbana ni els Mossos i li sembla
com si aquest carrer no existís per a Barcelona.
La presidenta dona la paraula al regidor del Districte.

El regidor del Districte comença responent a les últimes intervencions. Afirma que ja té la llista
de les reivindicacions del senyor Hilario Cabezas. Promet que hi aniran personalment per
comprovar tot el que ha dit ell i també el que ha comentat el senyor Marcelino Gros. Explica
que existeix un procediment administratiu per poder retirar un cotxe de la via pública, i que
aquest procediment s’haurà de seguir un cop que hagin comprovat la qüestió.
Al senyor Eduard Rodríguez li diu que té raó pel que fa a l’interès sobre el barri i que ja es
coneixen de les audiències i dels consells de barri. L’informa que el gerent respondrà sobre les
qüestions més concretes.
Agraeix el to del senyor Manel Martín en la seva denúncia sobre els assentaments. Recorda
que per actuar en aquests casos hi ha un procés garantista, perquè hi ha menors d’edat
implicats i s’ha d’actuar amb molta cura. Reconeix que no li pot respondre a les qüestions
concretes que ha explicat, però que estaran al damunt d’aquests problemes. Explica que a
Barcelona són prohibits els assentaments fora dels espais reservats, però que l’Administració
pública també té prohibit entrar en un espai privat, i molts d’aquells solars són de titularitat
privada, de manera que no es pot intervenir sense que el titular enceti el procediment.
Assegura que el que diu no són excuses, sinó que la qüestió no és tan senzilla.
Respecte al desallotjament de la Meridiana, que s’ha fet amb la intervenció de la Junta de
Compensació, informa que hi ha vigilància i no hi ha perill d’una nova ocupació.
Pel que fa a les declaracions institucionals a partir del manifest presentat per la Plataforma
Aturem la Llei Aragonès, diu que és cosa dels portaveus municipals. S’ofereix a donar-los una
còpia perquè ho treballin a la Junta de Portaveus.
Respecte als contenidors, s’excusa dient que moltes vegades es traslladen quan es fan obres i
després no es recol·loquen on toca. Promet que parlaran amb l’Àrea de Manteniment, de la
qual depèn el Servei de Neteja, perquè tornin a posar els contenidors allà on eren, que hi havia
consens de tothom.
Cedeix la paraula al gerent del Districte.
El gerent del Districte es refereix a les cent cinquanta instàncies de què ha parlat el senyor
Manel Martín, i reconeix que, efectivament, no hi va haver resposta.
Respecte a l’assentament de Meridiana que ha estat desallotjat, precisa que una part del sòl
era municipal i per això l’Ajuntament ha pogut actuar en aquest cas i un jutge (després de tres
intents fracassats en tres jutjats diferents) ha acceptat finalment les seves raons. Rebla el que
ha dit el regidor sobre el fet que són processos garantistes i que hi compta molt que hi hagi
menors, perquè això feia que ni el fiscal ni el jutge consideressin que hi hagués prou raons per
forçar la desocupació.
Pel que fa a la qüestió demanada pel senyor Patrick Leduchowicz, sobre el fet que no han
tingut resposta sobre el tancat del parc de Zamora-Pamplona-Tànger-Sancho d’Àvila, diu que
és un tema que s’arrossega del 2018, que va estar present en una reunió amb ells i que
l’objectiu del tancament és compartit per l’Ajuntament, però que no és a l’Audiència Pública
on es despatxen les llicències d’obres. Exposa que hi havia alguns elements del projecte que
s’havien de modificar, que es va trigar gairebé un any a fer-ho i que ara, finalment, arribarà el
permís d’obres.

El senyor Patrick Leduchowicz protesta dient que li sembla que des del mes de maig hi ha
hagut temps per fer aquest tràmit.
El regidor del Districte respon que li sembla que aquest tema no ha de passar pel Plenari de
l’Ajuntament i que per tant pot anar de pressa.
El senyor Manel Martín torna a intervenir per dir que li sembla incoherent que s’apel·li als
menors per frenar els desallotjaments dels acampaments, perquè com més temps passi més
greu serà el problema.
La presidenta anuncia el tercer bloc de preguntes.
La senyora Cristina Romero, en nom de l’Associació Fòrum, vol saber qui seran els
responsables de la Comissió del Fòrum, per estudiar els usos d’aquest equipament, quan faran
la primera reunió i quan tindran una primera trobada amb les entitats.
Es queixa de la gran quantitat de xeringues que es poden trobar al Parc del Fòrum; diu que
cada vegada n’hi ha més.
Diu que a l’associació els preocupa la deixadesa de l’Ajuntament amb els arbres, perquè n’hi
ha que van caure fa anys i no s’han reposat. Li sembla que, d’aquesta manera, un parc que era
molt bonic cada vegada és més precari.
Vol fer una pregunta molt concreta al regidor: si els solars de què s’han apropiat els veïns són
de l’Ajuntament o no, perquè no li ha quedat clar. I, en qualsevol cas, demana que al solar que
hi ha al Fòrum s’hi faci un centre de rehabilitació perquè els veïns de la zona no hagin de
desplaçar-se per fer rehabilitació.
Respecte a aquestes famílies que hi ha en assentaments, prega que l’Ajuntament, mentre no
es resolguin els problemes estructurals (lloc per acollir els menors, ubicació d’aquestes
persones), faciliti que almenys tinguin un mínim de dignitat i els posi algun quarto de bany.
El senyor Enrique Navarro Martínez, en nom de la Coordinadora Veïnal Metropolitana Aire
Net, felicita la nova presidenta perquè avui ha tingut una sessió molt difícil. I també felicita el
nou regidor del Districte, i li demana que no oblidi mai que ho és gràcies als vots dels barris del
Besòs i Maresme.
Explica que Aire Net és una entitat metropolitana que aplega entitats dels municipis de
Badalona, Sant Adrià de Besòs i Barcelona.
Sap que el que demanarà al regidor no és responsabilitat seva, perquè acaba de començar.
Però li agradaria que els donés una resposta al més aviat possible –també pot ser per escrit,
accepta– respecte a dos temes que considera fonamentals: l’auditoria de Tersa, l’empresa
pública que s’encarrega de la incineració d’escombraries a Sant Adrià de Besòs, però que
abasta tota l’àrea metropolitana. Recorda que arran de pressions d’Aire Net, es va aconseguir
que l’Ajuntament encarregués al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya una auditoria per
veure com treballava aquesta empresa, atès que Aire Net ja havia presentat una denúncia als
jutjats, per suposades males pràctiques, que està pendent de resolució. Diu que els consta que

el mes d’abril el Col·legi d’Enginyers ja va lliurar l’auditoria de funcionament esmentada a
l’antiga regidora d’Ecologia i Medi Ambient Janet Sanz.
Demana amb qui hauria de parlar per conèixer l’auditoria esmentada. Comenta que a propòsit
de la sol·licitud d’aquesta auditoria es va reclamar la constitució d’un observatori ciutadà, per
poder monitorar en temps real (cada hora) les emissions diàries de Tersa. Explica que la seva
petició va ser resposta per l’alcaldessa i que els deia que despatxessin la qüestió amb la
regidora Janet Sanz.
Finalment, demana la intermediació del regidor davant l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, la qual va emetre, a sol·licitud d’Aire Net, un estudi de mortalitat entorn del Fòrum.
Afirma que l’estudi demostrava, com ja sospitaven, la relació entre la incineradora i la
mortalitat per càncer, però l’agència va donar només una mitjana de Barcelona, i li sembla que
això és enganyar la gent. Per això demana les dades de mortalitat per qualsevol mena de
càncer específicament dels barris del Besòs i del Maresme, i que es demanin les mateixes
dades a l’Ajuntament de Sant Adrià sobre els barris de la Mina, la Catalana i Sant Joan Baptista.
La senyora Eva Vall Lobato, en nom propi, reclama el tancament del parc del carrer Sancho
d’Àvila i Pamplona, atès que segons les seves informacions i tal com ha dit el senyor Patrick
Leduchowicz, és una qüestió ja tractada i amb pressupost aprovat. Vol saber quan es farà,
perquè del tancament del parc depenen altres assumptes que no es poden tirar endavant
mentre no es faci el primer.
La senyora Ana Santillán Nogales, en nom propi, agraeix poder explicar aquesta qüestió que
sembla personal però no ho és tant. Explica que viu a Diagonal Mar, al costat de la parada de
metro Maresme-Fòrum, i es lamenta de les dificultats de la seva filla de quaranta-dos anys
amb mobilitat reduïda i paralítica cerebral però molt espavilada, sordmuda, que quan ha
d’acudir a la sanitat hi ha d’anar amb intèrpret de signes i que ella mateixa l’ha hagut
d’acompanyar de vegades, malalta, perquè a la seva filla se li nega aquest dret que en canvi es
dona a persones vingudes de fora, a les quals es facilita intèrpret. Assegura que la resposta que
li donen és que els sordmuts són una minoria molt reduïda. Es lamenta que no sap què passarà
amb la seva filla quan ella no hi sigui.
Entén que no hi pugui haver un intèrpret de signes en cada ambulatori per atendre una
persona de tant en tant, però suggereix que s’aprofitin les tecnologies existents i facin un
programari perquè la seva filla i les altres persones que ho necessitin puguin anar a un centre
sanitari i comunicar-se amb un centre d’intèrprets.
Explica, finalment, que la seva filla ha estat disset anys treballant i que tornava a les sis de la
tarda, però que ara no la pot deixar sortir de casa perquè no hi ha ni un guàrdia urbà pel barri i
hi ha molta gent que fa por, i tant a ella com a altres persones de la família els han robat.
Reclama més vigilància, perquè la seva filla no tindrà sempre el pare i la mare.
Un altre veí agafa el micròfon i afegeix que qui torni a parlar de «sensacions d’inseguretat» al
barri és un canalla.
El regidor del Districte recomana que no es recullin les xeringues del terra i que s’avisi, perquè
hi ha un equip de l’Ajuntament que ho farà instantàniament.

Respecte a la intervenció del senyor Enrique Navarro sobre Aire Net, li diu que la qüestió que
planteja no és competència del regidor del Districte de Sant Martí, encara que ell estigui a
disposició de tothom, tant si l’han votat com si no. Diu que es treballa sobre la qüestió a l’Àrea
de Serveis Socials de l’Ajuntament. Pensa que alguna de les coses que s’han dit en alguns
àmbits no són exactes. Accepta que les autoritats, i ell també, no han estat encertats a l’hora
d’informar sobre la qüestió. Assegura, en un afegitó posterior, que l’observatori començarà a
funcionar abans que acabi l’any.
Aprofita l’avinentesa per aclarir alguns aspectes referents al famós centre de menors pendent
d’ubicació i demana disculpes si ha ofès algú en les seves intervencions anteriors.
Respon a la senyora Ana Santillán dient-li que té tot el dret del món i que ho tractaran amb
l’IMPD, però li demana que no faci comparacions entre el seu cas i el de cap altre col·lectiu,
perquè no són comparacions adequades.
Respecte a la «sensació d’inseguretat» a la qual s’ha referit abans vol aclarir que no volia dir
que només fos una «sensació» i que no hi hagués problemes d’inseguretat –i si s’ha entès
d’aquesta manera, diu, significa que s’ha expressat malament–, ja que per això hi ha un tinent
d’alcalde de Seguretat.
El gerent del Districte vol aclarir que el tema del tancament del parc depèn del fet que hi ha
una servitud de pas pública en un àmbit privat, la qual cosa implica que la decisió última ha de
passar per la Comissió de Govern de l’Ajuntament. Anuncia que el tema està a l’ordre del dia
de la Comissió de Govern del 26 de setembre. Aclareix que el tancament previst té dues parts:
una, el tancament envoltant de l’edifici que hi ha dins de l’àrea, i la resta.
La presidenta agraeix a tothom la paciència que ha demostrat i dona l’audiència per tancada.

