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ACTA DEL PLENARI EXTRAORDINARI DEL CONSELL 
DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 
Data: 19-05-2016 
Horari: 19.15 h 
Lloc: Auditori Forum 
 
Presideix: Il·lm. Sr. Santiago Alonso Beltran, president del Consell del Districte de 
Nou Barris 
 
Assistents: 
 
Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid, regidora del Districte de Nou Barris 
 
Regidors adscrits: 
 
Raimon Blasi i Navarro (CIU) 
 
Consellers:  
 
Barcelona en Comú (BC)  
 
Sra. Carolina Recio Cáceres 
Sr. Carlos Izquierdo Lázaro  
Sra. Esther Flaquer García 
Sr. Manuel Cubero Argente 
José Juan Medina Rodríguez 
Àngels Rabadà Núñez 
Antonio Tallada Martínez 
Jennifer Coronado Ortega 
 
Socialistes de Catalunya (PSC) 
 
Sr. Gabriel García Duarte 
Sra. Núria Gaig Jané 
Sr. Mario García Gómez 
 
Ciutadans (C’s) 
 
Sr. Juan del Olmo Fernández 
Sr. Félix Cogolludo Gamboa 
Sr. Raúl Medina Román  
 
Partit Popular (PPC) 
 
Sr. Javier Barreña Flores 
Sr. Francisco García Ortiz 
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Convergència i Unió (CiU) 
 
Sr. Adrià Ventura Ramos  
Sr. Xavier Fillol Guimerà  
 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
  
Joaquim Sangrà i Morer 
 
Gerent: Sra. Gemma Arau i Ceballos 
 
Secretari: Ricardo Fernández Aranda 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
- Mesura de govern: Pla d’acció per la cohesió i els drets socials de Nou Barris 
2016-2019 
 
El president del consell del Districte Sr. Santiago Alonso dóna la benvinguda a tothom 
a la sessió, que té com a únic punt la mesura de govern «Pla d’acció per la cohesió i 
els drets socials de Nou Barris», i cedeix la paraula a la Regidora del districte Sra. 
Janet Sanz. 
 
La Sra. Sanz saluda tothom i agraeix l’assistència a una sessió molt esperada al 
districte. Dóna les gràcies especialment a Nou Barris Cabrejada per la seva 
perseverança i el seu activisme. Subratlla que la celebració d’aquest plenari 
extraordinari per abordar els problemes de pobresa derivats d’unes determinades 
polítiques i derivats d’una injustícia que ha patit intensament el districte és possible 
gràcies, principalment, a la feina desenvolupada per les entitats que integren aquesta 
plataforma. 
 
Assenyala que en el mandat anterior no es va dur a terme cap feina de diagnosi de 
forma compartida, feina que s’ha desenvolupat els darrers mesos gràcies a la 
perseverança, l’activisme i la lluita de les entitats, així com a la voluntat i el compromís 
del Govern municipal d’oferir totes les dades amb transparència i de posar sobre la 
taula compromisos concrets per començar a capgirar la situació. 
 
Indica que la diagnosi es pot trobar a la mesura de govern que a continuació es 
presentarà breument i que ha estat penjada a la Web i enviada als grups i a diferents 
entitats. 
 
Exposa que la mesura, amb 50 accions i un pressupost inicial de 40,8 milions d’euros 
per començar a implementar actuacions específiques, no és un document tancat, sinó 
un punt de partida que ha d’incorporar la perspectiva i les propostes dels diferents 
col·lectius des del començament. 
 
Posa de manifest que la realitat del districte resulta colpidora i atempta contra 
l’autonomia i contra els drets de les persones que hi viuen: la taxa d’atur és 
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d’aproximadament el 13%, i més del 40% d’aquestes persones fa més d’un any que es 
troben en aquesta situació (atur de llarga durada); el 12% de les llars amb menors de 
16 anys tenen pares i mares que no troben feina des de fa molt de temps; tots tretze 
barris del districte es troben entre els vint-i-cinc barris de la ciutat que tenen una renda 
familiar disponible més baixa, i dels deu amb la renda més baixa de la ciutat, set són a 
Nou Barris; en relació a l’habitatge, continuen els processos de desnonaments i de 
llançaments a la ciutat i al districte, sobretot en determinats barris, on cada setmana hi 
ha una mitjana de sis o set desnonaments, per la qual cosa es treballa per 
acompanyar totes aquestes famílies; el 26% dels menors de 16 anys es troben en una 
situació de carència material severa, de manera que no tenen accés a molts drets 
bàsics, i el mateix percentatge viu en llars que no poden garantir una temperatura 
adequada. 
 
Entén que conèixer la realitat, així com anar a l’arrel del problema, permetrà dissenyar 
les millors polítiques per combatre la desigualtat. 
 
Explicita que l’objectiu de la mesura és combatre l’augment indiscriminat de la 
desigualtat, producte de diferents polítiques d’austeritat letal i de retallades 
implementades per diferents administracions, així com construir polítiques de garantia i 
de reconeixement de l’autonomia i dels drets socials de les persones, i passar de les 
polítiques assistencialistes, necessàries per donar resposta immediata a urgències, a 
la garantia real dels drets, a polítiques que no només donin resposta a l’ara mateix, 
sinó que incloguin una perspectiva de mirada de futur. 
 
A continuació, enumera algunes de les 50 accions inicials proposades, que volen 
donar resposta a les situacions més urgents que es situen entre la urgència i la 
estratègia: 
- Construcció de cinc promocions noves d’habitatges de lloguer social noves per donar 
cobertura a 433 habitatges distribuïdes a Torre Baró, Trinitat Nova i Roquetes. 
- Ampliació de les beques menjador. 
- Ampliació del programa de salut als barris per arribar fins a vuit barris del districte 
que es podrien acollir a totes les ajudes i a tots els plans específics de salut als barris. 
- Reforçament dels equips de recursos humans de Serveis Socials per reduir els temps 
de les llistes d’espera. 
- Ampliació del projecte Radars: actualment poden acollir-se al projecte dos barris del 
districte, i es proposa passar de dos a sis barris, que ho necessiten per les 
especificitats de la gent gran que hi viu. 
- Impuls a l’ajut a dones en situació d’exclusió (famílies monomarentals, amb rendes 
baixes, dones perceptores de pensions no contributives i de més de 65 anys que 
necessiten ajudes específiques per garantir els seus drets, etc.). 
- Programa d’assessorament i acompanyament a les famílies en situació de 
desnonament: molts veïns i veïnes reivindiquen un espai físic específic i, sobretot, que 
les famílies no estiguin soles davant el procés de desnonament. 
- Millora del circuit d’empadronament efectiu de totes les persones perquè ningú tingui 
dificultats d’accés als drets (matricular el nen a l’escola del seu barri, atenció sanitària, 
etc.). 
- Subvenció del 50% de l’IBI per a famílies vulnerables i ajuts a la rehabilitació dels 
habitatges: possibilitat de rehabilitar els habitatges i abaixar factures vinculades a 
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l’energia que tantes famílies no poden pagar, i que aquestes rehabilitacions puguin ser 
subvencionades fins al 100% per a famílies que ho necessitin. 
- Nous plans d’ocupació, amb l’objectiu de presentar-ne 62 el maig i el juny i 25 més 
afegits per a persones que reben la PIRMI i ampliació a 104 projectes més de plans 
d’ocupació al llarg del 2016, a més del projecte «Treball als barris». 
Comenta que aquestes mesures d’urgència tenen com a objectiu final la reinserció 
definitiva, amb qualitat i dignitat, de les persones en el territori. 
 
D’altra banda, esmenta algunes de les accions estratègiques proposades: 
- Desenvolupament del Pla de barris, mesura presentada avui amb l’alcaldessa: el 
projecte a la ciutat vol potenciar l’actuació en determinades zones, amb especial 
atenció en la franja Besòs, territoris que fa molt de temps que necessiten ser el centre 
de les polítiques tant de l’Ajuntament com de la resta d’administracions. A Nou Barris 
les actuacions, amb projectes vinculats a educació, ocupació, espai públic i 
equipaments, començaran per Trinitat Nova i volen que arribin a Roquetes, Can 
Peguera i tota la Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona). 
- Creació d’una oficina local d’ocupació al districte per pensar, entre totes i tots, 
estratègies que donin cobertura a les diferents necessitats de cada col·lectiu (gent 
jove, gent gran, gent que fa molt temps que no té feina, gent que es dedicava a sectors 
específics que ara mateix caldria renovar per poder reinserir-se en el mercat laboral, 
etc.). 
- Instal·lació d’un punt d’atenció a l’habitatge a la Zona Nord, reivindicat pels veïns i 
veïnes de la zona, per acompanyar i assessorar les famílies amb dificultats d’accés a 
l’habitatge. 
- Impuls d’un projecte de serveis socials de ciutat que impliqui, entre altres coses, 
l’enfortiment dels equips, el reforç del treball comunitari, la simplificació i agilitació dels 
processos i la racionalització de les prestacions: cal evitar les ajudes fragmentades 
sinó aconseguir una renda mínima garantida per a totes les persones que la 
necessitin. 
- Elaboració d’un pla estratègic sobre feminització de la pobresa. 
- Revisió i planificació de l’oferta educativa del districte per garantir un projecte d’orgull 
d’escola pública que permeti que cap infant del territori es vegi exclòs dels drets 
educatius. 
- Elaboració d’un pla de salut mental específic. 
 
Insisteix que si bé capgirar la realitat d’injustícia i desigualtat que pateixen el districte i 
la ciutat no depèn només dels esforços de l’Ajuntament, aquest hi aportarà tots els 
recursos i l’esforç possible per aconseguir-ho, i serà exigent amb la resta 
d’administracions, ja que calen, entre altres coses, places en residències de gent gran, 
l’obertura de les urgències de determinats centres d’atenció primària, recursos per 
generar i desenvolupar plans d’ocupació, i un transport públic que garanteixi el dret a 
la mobilitat de les persones. No volen retallades per part de la Generalitat o del govern 
de l’estat 
 
Insisteix que el Govern vol incorporar la perspectiva i el coneixement dels diferents 
col·lectius per concretar les accions que caldrà desenvolupar per capgirar la situació 
de desigualtat que pateixen nombroses famílies, tot donant continuïtat a la feina feta a 
les jornades realitzades el febrer d’enguany al Centre Cívic de la Zona Nord i garantint 
la màxima participació de tothom. Subratlla que en la definició d’aquestes polítiques es 
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vol donar el pes que es mereix al teixit associatiu i comunitari combatiu de Nou Barris, 
que vol incidir en la política pública que es desenvolupa al districte i a la ciutat i està 
compromès amb la justícia social i fer-ho amb temps i forma. 
 
Per acabar, repeteix que el document presentat no és un document tancat, sinó un 
punt de partida amb una dotació econòmica inicial per començar a capgirar la situació i 
crear una comissió específica de treball conjunt per fer un seguiment, una avaluació i 
una revisió d’aquestes polítiques, i torna a agrair a tothom l’assistència i la feina feta 
fins ara. 
 
Seguidament, el president del Consell del districte obra un torn d’intervenció als grups 
polítics del Districte. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) agraeix que, un cop més, la feina de veïns i veïnes de 
Nou Barris organitzats hagi donat motius per sentir un profund orgull per formar part 
d’aquest districte, i que els polítics se sentin encara més responsables de representar 
a tothom. Subratlla que hi ha coses que només passen, i han passat històricament, a 
Nou Barris: si avui s’està celebrant aquest ple és perquè els veïns i veïnes així ho han 
volgut, perquè han cregut que calia engegar accions contundents contra les situacions 
extremes que es viuen al districte, s’hi han posat a treballar, com tantes altres 
vegades, i han exercit de govern. Observa que no hi ha gest més nítidament republicà 
que el del poble sobirà coresponsabilitzant-se de la cosa pública i treballant per 
l’interès de tots des de la responsabilitat personal. Per això la sola celebració del ple ja 
és un èxit, atribuïble al veïnat. 
 
Agraeix també la feina feta fins al 20 de febrer, la pretrobada i la trobada que van 
demostrar la solidesa de les propostes i el compromís social del teixit associatiu 
d’aquest districte, amb una feina seriosa i acurada. 
 
D’altra banda, valora que el grup de govern del Districte hagi acceptat el repte i hagi 
assumit la responsabilitat, i comenta que Nou Barris Cabrejada no ho ha posat fàcil, 
com no podia ser d’una altra manera, perquè la situació ho exigeix perquè es viuen 
situacions colpidores: darrere de cada xifra negativa respecte a atur, envelliment, 
esperança de vida, habitatge, fracàs escolar o convivència hi ha una família amb noms 
i cognoms, i la tan anunciada fi de la crisi de la qual es vanta el govern de Mariano 
Rajoy des de fa anys és una entelèquia per a la immensa majoria dels veïns i veïnes. 
 
Esmenta l’ofec sistemàtic que el Govern espanyol aplica sobre les finances de la 
Generalitat i l’aplicació de restriccions com la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, ha fet que l’Ajuntament de Barcelona de forma individual ha 
intentat tapar totes les vies d’aigua però entén que la situació comença a solucionar-
se, almenys des de la Generalitat. Considera que hi ha senyals esperançadors, però 
que encara cal exigir esforços extraordinaris a l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Opina que el context fa imprescindible l’execució d’un pla d’acció amb els objectius 
que s’han presentat per lluitar contra la pobresa i l’exclusió i a favor de l’equitat en els 
drets socials de tothom. Celebra el lideratge de Nou Barris Cabrejada, i lamenta que el 
grup de govern no s’hagi impregnat del mateix esperit republicà que els veïns i veïnes i 
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hagi obviat la participació activa dels grups municipals, que es va reduir a la 
participació del 20 de febrer. 
 
Considera que el Pla recull algunes de les línies d’acció indefugibles, com ara 
l’enfortiment dels equips de serveis socials; l’increment de prop de 4 milions d’euros en 
Serveis Socials; l’aposta per la renda mínima garantida i per la targeta solidària, que 
s’incrementa; l’augment de les beques menjador, en consonància amb els 
compromisos del Govern de la Generalitat; el Pla de salut mental; el programa Com 
Salut, impulsat des del Departament de Salut de la Generalitat; l’increment de 
l’habitatge social, i la creació de noves escoles bressol públiques, encara que només 
en siguin dues. 
 
D’altra banda, però, opina que les accions referents al col·lectiu de gent gran són poc 
rellevants que tenim molta població gran , i manifesta la seva por per la compra de 
pisos: cal anar amb compte per no tornar a rescatar gent que ja havia estat rescatada 
amb diners públics, de no rescatar pisos buits per una banda i comprar-los per una 
altra. 
 
Mostra una gran preocupació per la concentració d’habitatge públic de lloguer social 
en determinades zones —alguns veïns han denunciat que potser aquest tema no s’ha 
planificat amb tota la cura necessària— i pels desnonaments, que s’aconsegueixen 
ajornar però no aturar. 
 
Comenta que moltes de les accions plantejades són accions que ja s’estan fent i que 
ja constaven en el pressupost, i que sovint quan els grups fan propostes, el Govern diu 
que ja les tenia previstes, però, en canvi, quan ja estaven previstes per altres i es 
presenten en una mesura de govern, es presenten com si fossin una gran novetat. 
Demana doncs equilibri en aquestes coses. 
 
Observa que moltes actuacions depenen de programes no específics per a Nou Barris, 
de manera que el Govern del Districte haurà de batallar dins la ciutat perquè la part 
corresponent dels recursos es destini a Nou Barris. 
 
Subratlla que perquè un pla d’acció sigui contundent, les accions i els mitjans que 
conté han de ser-ho, i creu que en aquest cas, si bé la voluntat i els objectius són 
encertats, en alguns mitjans manca contundència. 
 
A continuació, afirma que la inversió en educació i infància és insuficient, i que no hi ha 
una línia estratègica definida. Lamenta, d’altra banda, que no es pari prou atenció ni a 
la joventut —d’alguns documents anteriors han desaparegut diverses propostes sobre 
joventut— ni a la formació no reglada, amb la potent funció educativa social 
convivencial inclusiva del lleure infantil i juvenil amb totes les diversitats possibles: el 
document inclou el títol «temps lliure com a temps educatiu», però l’apartat no es 
desenvolupa, i no es tenen en compte els gairebé cent anys de lleure formatiu del país 
(Ferrer i Guàrdia, Francesca Bonnemaison, Pere Tarrés, Batista i Roca, Manel Pousa, 
etc.). 
 
Remarca la importància de l’educació, un àmbit estratègic fonamental, i insisteix que 
un pla de xoc sobre educació que ha de contenir mesures realment de xoc.  
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Per acabar, demana que s’aclareixi com serà la participació dels grups del districte en 
la Comissió de Seguiment del propi Pla, i observa que el repte del Pla comença ara 
que s’ha d’aplicar i que ha de donar compliment a les expectatives. 
 
A continuació, el  president del Consell del Districte dona la paraula al Sr. Adrià 
Ventura (CiU) que, en primer lloc, agraeix l’assistència de tots els veïns i veïnes 
presents. 
 
A continuació, diu a la Sra. Sanz que a Nou Barris fa anys que es treballa en política 
social i que no han inventat res. Celebra, però, la presentació de la mesura, encara 
que hagi trigat un any, i assegura, com a portaveu de CiU i com a veí del districte, que 
el seu grup sempre estarà disposat a treballar per la justícia social. 
 
Indica que la mesura parteix d’un error, d’una confusió o d’una mentida 
malintencionada, ja que afirma que les polítiques adoptades els darrers anys als 
àmbits estatal, autonòmic i municipal han fer recaure les conseqüències i els costos de 
la crisi sobre les famílies i els barris més humils. Subratlla que això és fals, i que el 
Govern de l’alcalde Xavier Trias no va fer cap retallada en l’àmbit social. 
 
El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso le pide al público, que ha 
interrumpido al representante de CiU en dos ocasiones, que respete las intervenciones 
de los consejeros. 
 
El Sr. Ventura insisteix que el Govern de Trias no va fer cap retallada, i afegeix que 
l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Nou Barris mai no havien tingut una 
despesa social com la del període 2011-2015 i que s’han de mirar les dades. 
 
El Sr. Santiago Alonso, ante una nueva interrupción, vuelve a pedir respeto por las 
intervenciones de los consejeros. Recorda que tothom podrà manifestar les seves 
crítiques i discrepàncies en el seu torn de paraula. 
 
El Sr. Ventura demana rigor a l’hora de facilitar dades i que es recordi el context, i 
exposa que del 2008 al 2011 —període governat pel PSC i ICV-EUiA— la renda 
familiar disponible al districte de Nou Barris va caure de 71 punts a 57, i la ciutat va 
passar de tenir un 6% de veïns i veïnes aturades a més d’un 20%. Subratlla que el 
2011, amb ICV-EUiA i el PSC als governs de l’Ajuntament i de la Generalitat i el PSOE 
al Govern de l’Estat, ja feia anys que Nou Barris patia desnonaments, i que tant Nou 
Barris com Barcelona estaven orfes d’habitatge de lloguer social. 
 
Per tant, s’ha de contextualitzar. Del 2011 al 2015, en canvi, a Nou Barris van 
augmentar un 243% els ajuts socials, va haver-hi una inversió de més de 160 milions 
d’euros en habitatge i equipaments, amb un pressupost obert per fer front a les 
necessitats socials, i es van reduir les llistes d’espera dels Serveis Socials. 
 
El Sr. president Sr. Santiago Alonso insiste, ante nuevas interrupciones del público, en 
que todos tendrán oportunidad de intervenir, y pide que se respeten los tiempos de 
intervención de los consejeros. Observa que sería una pena que después de organizar 
este debate no pudiera celebrarse por culpa de las interrupciones. 
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El Sr. Ventura continua la seva exposició: es va passar de gairebé un mes i mig 
d’espera el 2011 a 20 dies el 2014-2015; es van obrir 501 habitatges socials al districte 
(la mesura actual parla de 433) i es va iniciar el procés d’inspecció d’habitatges buits 
d’entitats financeres, que avui el Govern continua, cosa que celebra. 
 
Subratlla que el seu grup, conscient de la situació de Nou Barris, que era i continua 
sent complicada, hi va dedicar més de 160 milions d’euros d’inversió social (va ser un 
dels districtes amb més inversió social el darrer mandat), 969 euros per habitant. 
D’altra banda, el 15% dels usuaris de Serveis Socials van ser de Nou Barris, el 19% 
dels veïns i veïnes de Nou Barris van ser atesos dins d’aquests serveis, l’11% dels 
plans d’ocupació es van fer a Nou Barris, el 24% dels alumnes de Nou Barris van ser 
becats i es va doblar l’habitatge de lloguer social. Subratlla que el Grup de CiU va 
donar resposta a les greus dificultats del districte, atès que creu en la justícia social, la 
igualtat d’oportunitats i la capacitat de prosperar del ciutadà. 
 
A continuació, valora positivament la mesura, algunes de les actuacions de la qual ja 
es desenvolupaven en el mandat anterior, però n’esmenta alguns aspectes millorables 
i alguns dubtes. 
 
En primer lloc, entén que hi ha mesures poc concretes, el què és clar però el com no 
s’ha desenvolupat i les actuacions depenen poc o gens de la competència municipal. 
Es parla d’un canvi de paradigma, però caldria un canvi legislatiu que el possibilités. 
 
En segon lloc, troba a faltar en la mesura l’aposta pel comerç i les petites empreses. 
No entén que es pugui capgirar la situació si no s’atreuen empreses, s’ajuda les que ja 
hi ha a Nou Barris i s’incentiva la contractació. 
 
En tercer lloc, entén que el Pla hauria d’abordar de manera més integral l’àmbit dels 
joves. 
 
En darrer lloc, i com a mancança més important del Pla, esmenta el col·lectiu de 
persones amb discapacitat i amb diversitat funcional, un sector que és el rostre de la 
injustícia diària però que sovint passa desapercebut malgrat ser qui més pateix tant en 
períodes de bonança econòmica com de crisi. Subratlla que un pla que parli de 
cohesió social no pot oblidar una part tan important del districte i deixar-la al marge 
dels drets que li corresponen. 
 
Seguidament intervé el Sr. Javier Barreña (PP) quien saluda a los y las asistentes, y 
da las gracias a la plataforma Nou Barris Cabrejada, a la que felicita, por haber 
posibilitado la celebración de este pleno, cuyo objetivo es que los vecinos de Nou 
Barris se acerquen más al resto de barceloneses y, por lo tanto, trabajar para luchar 
contra las desigualdades sociales. Celebra que se haya creado este espacio de 
debate y que se busquen todos los mecanismos al alcance para intentar reducir las 
desigualdades sociales, objetivo compartido por todos. 
 
Felicita a la regidora por su intervención, pero puntualiza que el PP no entrará a atacar 
a Europa, España o Cataluña, sino que se centrará en la parte que corresponde al 
Ayuntamiento. 
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El Sr. Alonso, después de dos interrupciones por parte del público, pide silencio para 
poder continuar la sesión. 
 
El Sr. Barreña subraya que su grupo siempre defenderá cualquier inversión para 
combatir la desigualdad. Observa, però, que ara per ara no hi ha la dotació 
pressupostària per a la inversió de 40,8 milions d’euros anunciada: gairebé un any 
després de l’inici del mandat, no hi ha un pressupost aprovat. 
 
El Sr. Alonso, ante una nueva interrupción, recuerda que todos podrán intervenir a su 
debido tiempo, y vuelve a pedir silencio y respeto. 
 
El Sr. Barreña insisteix que fins passats dos anys de mandat no es començaria a fer 
realitat la inversió anunciada, que pot semblar elevada però que és insuficient si es té 
en compte que és per a tres anys (el 2013 la inversió va ser de 26,6 milions i el 2014, 
de 32,6), i critica que el Govern municipal estigui més pendent de les fotos i els 
anuncis en premsa que de fer la seva feina. 
 
Informa de que en la modificación de crédito de 2016 para ampliar el gasto en 275 
millones de euros, el Grupo Municipal del PP, encabezado por Alberto Fernández en el 
Ayuntamiento de Barcelona, pidió un plan de rescate social con 45 millones de euros; 
un plan para la lucha contra el paro, especialmente de larga duración y juvenil, de 20 
millones de euros, e inversiones en los barrios y acciones de cohesión social con más 
de 40 millones de euros, pero ninguna de estas propuestas fue aceptada por el 
Gobierno y esto es bueno que también se traslade a la ciudadania. 
 
Tampoc no va acceptar inversions prioritàries per a Nou Barris, com ara 
1,5 milions d’euros per a ajuts a la rehabilitació d’habitatges de Canyelles, 
1 milió d’euros per a l’execució dels interiors del barri de la Guineueta, 500.000 euros 
per al solar per a residència de gent gran a Cotxeres Borbó, 200.000 euros per a la 
rehabilitació de Can Ensenya al barri de Vallbona o 100.000 euros per a la redacció 
del projecte de la ronda de Dalt. 
 
Afirma que se ha demostrado que las principales propuestas que defendía el Gobierno 
eran un bluf. Assegura que en l’àmbit social no hi ha hagut cap millora, i que la 
mateixa alcaldessa ha reconegut, a Facebook, que els desnonaments han continuat a 
la ciutat. 
 
El Sr. Alonso demana, davant noves interrupcions, que es permeti continuar al 
conseller. 
 
El Sr. Barreña critica que el plan presentado sea un mero anuncio y no un verdadero 
plan de medidas con una dotación económica y un calendario de ejecución, y formula 
una serie de preguntas sobre el refuerzo de los centros de Servicios Sociales: ¿cuáles 
son las actuaciones previstas? ¿Se ampliarán los equipos humanos? ¿En qué 
cuantía? ¿En cuánto se reducirá el tiempo de espera entre la primera y la segunda 
visita? Por otro lado, observa que la ayuda contra la pobreza femenina está pensada 
solo para personas o familias con renta baja, mujeres con discapacidad y mujeres de 
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más de 65 años que cobran una prestación no contributiva, de modo que deja fuera a 
un gran colectivo de mujeres en situación de límite de pobreza. 
 
Respecto a la cobertura sanitaria para todos, pregunta si es que actualmente hay 
vecinas o vecinos autóctonos del distrito que no tengan, y respecto a la renta de 
infancia, que por ley del Parlament se establece en 100 euros hasta los 16 años, 
pregunta cómo se quiere reforzar. 
 
En cuanto a las becas comedor, pregunta en qué cantidad aumentarán, cuál será la 
ratio de la infancia y quién se podrá acoger, así como cuándo, cómo y con qué 
cantidades. Pide pues claridad al gobierno 
 
Observa que las oportunidades laborales no mejorarán por el hecho de crear una 
oficina de ocupación en el distrito y dotándolo con 329.000 euros, y concluye que la 
medida es bienvenida pero es insuficiente y que el Gobierno no puede garantizar que 
cumplirá su contenido. 
 
A continuación es dona la paraula al Sr. Juan del Olmo (C’s) quien saluda a los 
asistentes, da las gracias a las entidades, asociaciones y personas que han llevado, 
llevan y seguro que seguirán llevando las reivindicaciones de distrito a las diferentes 
instituciones de una forma directa y clara, y subraya que hay que trabajar para eliminar 
la imagen negativa que se ha ido generando sobre Nou Barris y, por lo tanto, impulsar 
iniciativas que resalten los aspectos positivos de nuestro distrito. 
 
Critica al Gobierno, consciente de la emergencia social, por haber tardado un año en 
presentar el Plan, así como por no haber pedido opinión al resto de grupos 
municipales —una vez más, actúa unilateralmente y sin diálogo—, y por haber 
realizado un proceso participativo con un grado de participación bajísimo. Subraya que 
se podría haber trabajado un plan de acción desde hace muchos meses, con todos los 
implicados directos e indirectos, y haber presentado un plan consensuado por todos y 
de inmediata aplicación, con políticas a corto y a largo plazo, independientemente de 
los cambios de gobierno que se puedan producir en el transcurso de los años. Por otro 
lado, pide concreción respecto a la cuantía económica del Plan que se va a invertir en 
Nou Barris y los resultados esperados. 
 
Subraya que su grupo en todo momento ha estado dispuesto a dialogar sobre todos 
los puntos que afectan al distrito y a la ciudad, sobre todo los referentes a paliar las 
desigualdades y garantizar los derechos de los ciudadanos, y observa que las 
desigualdades no se reflejan solamente en términos geográficos, sino también entre 
individuos y colectivos que conviven en el mismo barrio. Por ello, la Administración 
debe velar porque nadie quede excluido de los servicios básicos (alimentación, 
vivienda, suministro energético, transporte público ―no incluido en el Plan―, 
educación, sanidad, atención social, etc.). 
 
Señala que la reforma de la atención social debería incluir la fusión de servicios 
sociales y sanidad, fusión existente en muchas ciudades europeas que agilizaría 
trámites y disminuiría tiempos. 
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Pregunta qué previsión hay respecto a la reducción de los tiempos de espera y cómo 
se piensan aplicar las medidas, la mayoría de ellas ambiguas. 
 
En cuanto a vivienda —C’s defiende una vivienda pública de alquiler asequible y 
ajustable a las necesidades de los ciudadanos, haciendo partícipe al Ayuntamiento 
como un gran gestor de vivienda de alquiler—, solicita información sobre las medidas 
que va a adoptar el Gobierno para velar por garantizar el acceso a la vivienda a lo 
largo de la vida de una persona; facilitar el acceso a la mesa de emergencia 
habitacional; resolver los problemas de ocupación por desahucio de una forma eficaz y 
sin provocar dramas, y garantizar viviendas accesibles para personas con movilidad 
reducida. Comenta que la única forma de conseguir políticas aplicables a corto y a 
largo plazo es mediante el consenso unánime de todas las fuerzas políticas, consenso 
que hasta el momento el Gobierno no ha buscado. 
 
Esa misma incapacidad para consensuar y dialogar ha llevado al distrito y a la ciudad 
a la parálisis, la inestabilidad y la incertidumbre en el ámbito laboral. La Administración 
municipal debería fortalecer las rentas, con unas condiciones favorables para la 
promoción de la economía productiva, la generación de empleo y la innovación. El 
Gobierno, sin embargo, ha provocado una pérdida en las inversiones, que implica 
directamente la falta de creación de empleo, y continuamente genera confusión en los 
comerciantes. Pregunta qué planes específicos quiere implantar el Gobierno en Nou 
Barris, qué objetivos concretos se ha marcado respecto a la generación de empleo en 
el distrito, cómo piensa modificar el programa Làbora y qué cuantía económica se 
destinará a Nou Barris para la generación de empleo. 
 
Remarca que las acciones referentes a educación y, sobre todo, a infancia, deben ser 
prioritarias porque son nuestro futuro, así como las de fomento de la formación de las 
personas para el reciclaje continuo y la reinserción laboral. Pregunta cómo se 
mejorarán los mecanismos actuales de detección de las necesidades de la infancia y 
los mecanismos de supervisión de las ayudas prestadas, y si se garantizarán las 
becas para los niños durante todo el día y durante todo el año, así como cuánto se 
reforzará la dotación anterior, cuánto repercutirá en Nou Barris y qué estimación se 
tiene sobre el número de niños y niñas que se beneficiarán. 
 
Ante diversos comentarios del público asistente, el Sr. Alonso pide silencio para que el 
consejero pueda continuar. 
 
El Sr. del Olmo subraya que la igualdad de oportunidades empieza en la infancia, por 
lo que deben dotarse de las mismas instalaciones y programas todos los centros de la 
ciudad y construirse guarderías donde no haya y exista demanda como por ejemplo en 
Vilapicina i Torre Llobeta, así como promover políticas que resuelvan el abandono 
escolar. 
 
Concluye que un plan de acción es necesario, pero el plan presentado por el Gobierno 
es insuficiente, poco ambicioso, inconcreto, tardío y falto de consenso y de indicadores 
oportunos. 
 
Finalitzada aquesta intervenció, el president del Consell del Districte dona la paraula al 
Sr. Gabriel García (PSC) quien saluda a los asistentes y pone de manifiesto lo que ha 
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motivado el pleno: el elevadísimo índice de pobreza del distrito, que debería hacer que 
todos se pusieran a trabajar inmediatamente para resolver el grave problema dejando 
a un lado rifirrafes políticos y medidas propagandísticas. 
 
Celebra la presentación del Plan —cualquier medida de apoyo y de inversión en Nou 
Barris es bienvenida, proceda de donde proceda—, pero lamenta que no se haya 
implicado más a los grupos de la oposición, así como que algunos grupos lancen 
mensajes contradictorios. 
 
Manifiesta desconcierto por el discurso de CiU, y recuerda que dicho grupo votó en 
contra del Plan de Vivienda de Barcelona 2009, para hacer 10.000 pisos de protección 
oficial. Ante el Plan de Choque contra el Paro Juvenil, propuesta presentada en 2013 
en el pleno de Barcelona por el PSC que recibió el apoyo del resto de grupos políticos, 
el Gobierno de CiU se abstuvo para luego no aplicarlo. Pregunta, por tanto, qué hizo 
Artur Mas en todo ese tiempo, y menciona la Ley Ómnibus, aprobada cuando la crisis 
ya golpeaba con fuerza. 
 
Afirma que en treinta años de gobiernos progresistas se ha actuado mucho en Nou 
Barris, pero reconoce que aún falta mucho por hacer, ya que las familias siguen 
pasándolo mal y el sistema está excluyendo a muchos vecinos y vecinas por lo que 
hay que hacer autocrítica y no vale tirarse los “trastos” a la cabeza. 
 
Subraya que ante una situación así no hay que entrar en peleas partidistas sino 
emprender luchas conjuntas como las que llevan a cabo muchas entidades del distrito, 
que insistentemente y con firmeza exigen donde sea necesario que haya más justicia y 
más inversión. Hace hincapié en el valor de disponer de esa fuerza que tiene Nou 
Barris y que otros lugares no tienen, ese tejido social comprometido no solo con sus 
causas particulares sinó con la lucha contra la pobreza. 
 
Recuerda que algunas de las medidas recogidas en el Plan son propuestas del Grupo 
del PSC, como por ejemplo la de garantizar el material escolar y las salidas educativas 
para las familias más humildes, presentada y aprobada en octubre del 2015. 
 
Celebra, entre otras medidas, la bonificación del 50% del IBI para las familias con 
menos recursos y las medidas de lucha contra el desempleo, que recogen parte de la 
propuesta de acuerdo presentada en este Consejo en marzo del 2016 y aprobada por 
unanimidad para generar un plan de empleo y de lucha contra el paro en Nou Barris. 
 
Comenta, como autocrítica, que ciertas medidas deberían haberse empezado a 
implementar hace años desde diferentes administraciones, pero comparte las medidas 
presentadas hoy por el Gobierno municipal. Espera que sean un punto de partida y 
que todos los grupos puedan participar en la Comisión de Seguimiento para evaluar su 
cumplimiento y grado de consecución de objetivos con el fin de mejorarlas. 
 
Solicita que el Gobierno se plantee dejar de comprar pisos —parece un nuevo rescate 
bancario a pequeña escala—, así como que explique cómo se invertirán los dos 
millones de euros de pobreza energética. 
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Por último, anima al Gobierno —que invertirá 23 de los 40 millones anunciados en 
construcción de vivienda— a aumentar cada vez más la inversión social, a invertir más 
en personas. 
 
El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso, antes de abrir el turno de 
palabra de entidades y vecinos, explica que la Junta de Portavoces acordó que en 
primer lugar intervendrían los representantes de la plataforma Nou Barris Cabrejada, 
principal impulsora de este pleno extraordinario y, a continuación, el resto de vecinos y 
entidades. Dicho esto, da la palabra a la primera representante de Nou Barris 
Cabrejada. 
 
La Sra. Aurora Álvarez comenta que la plataforma no esperava obrir la sessió però sí 
intervenir abans que els grups polítics i no haver d’aguantar, un cop més, els «tu més» 
habituals d’alguns representants polítics. 
 
Dit això, agraeix la celebració d’aquest plenari, llargament esperat per les entitats de la 
campanya Nou Barris Cabrejada, després de més de quatre anys de lluita sostinguda 
al carrer i als barris. Així mateix, agraeix l’esforç que ha fet l’Administració per escoltar 
i recollir algunes de les propostes de la campanya, fruit de molts mesos de treball i 
debat, en la mesura de govern. Critica, però, alguns aspectes del procés, sobretot la 
precipitació en l’elaboració del Pla —els tempos de la participació per part de 
l’Ajuntament i els de les entitats són ben diferents—, que ha impedit la concreció de 
moltes mesures i la possibilitat que Nou Barris Cabrejada pogués estudiar la proposta 
amb el deteniment necessari per poder-hi aportar d’una manera més treballada la seva 
experiència en el territori. Tanmateix, valora positivament el canvi ideològic que es 
desprèn del Pla, que planteja abordar la pobresa i la desigualtat des de la perspectiva 
de la igualtat de drets i la justícia social, com la plataforma demana. 
 
Valora també que el Pla vagi acompanyat d’una dotació pressupostària, tot i que entén 
que es poden fer moltes coses que no requereixen grans despeses econòmiques si es 
plantegen bé, i que a banda d’inversió —molt necessària— cal, sobretot, voluntat 
política per consensuar les mesures amb la resta d’administracions, els diferents grups 
polítics i la ciutadania. 
 
Coincideix que el Pla no pot ser un document tancat, i n’esmenta mancances com ara 
la concreció de mesures per a l’empadronament immediat de totes les persones que 
viuen a la ciutat, la concreció de la participació activa de Nou Barris Cabrejada en la 
revisió del model i el protocol dels Serveis Socials, o la concreció d’algunes accions 
amb els seus pressupostos i calendaris d’implementació i de seguiment. Demana que 
la informació es faciliti a les veïnes i els veïns amb temps perquè puguin opinar i incidir 
en la concreció de les accions del Pla. 
 
Assenyala que els consorcis no poden continuar sent meres taules de partits, sinó 
autèntics espais de treball, coordinació i resolució de competències entre 
administracions que resolguin de manera responsable i eficient els problemes reals de 
les persones. 
 
D’altra banda, entén que un pla municipal no podrà trencar la realitat de pobresa que 
es pateix des de fa temps i que l’Ajuntament ha de forçar la resta d’administracions a 



 
Districte de Nou Barris 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Major de Nou Barris, 1 

08042 Barcelona  

93.291.68.00 

www.bcn.cat/noubarris 

 
assumir les seves responsabilitats, fent un paper de mediador i lluitador amb el suport 
de Nou Barris Cabrejada, que dóna un sí crític a la mesura de govern i insta tots els 
representants polítics a actuar amb responsabilitat i no excusar-se en les 
desavinences per no tirar endavant una acció política clara per posar fi a les 
desigualtats al districte i a tota la ciutat. Subratlla que tots els representants municipals 
són responsables de la situació actual i han de posar-se a treballar immediatament de 
forma positiva, ja que els veïns i veïnes no poden esperar més. 
 
Desprès, intervé el Sr. Eloy Navarro, membre de l’Assemblea d’Aturats/ades de Nou 
Barris, saluda tothom. Manifesta rebuig per les escenes de campanya electoral que 
han hagut de presenciar, i recorda al Grup de CiU que durant la legislatura anterior es 
va negar la possibilitat de celebrar aquest ple. Fa referència a la manca de diàleg del 
Govern anterior, i esmenta a la Sra. Irma Rognoni. 
 
Diu al representant del PP, que ha dit que per solucionar la situació caldrien més 
diners, que no es vol imaginar què passaria si hi hagués més diners i governés el PP: 
convertirien Nou Barris en València. 
 
Pel que fa a l’interès del Grup de C’s a participar i ser consultat sobre com fer i com 
gestionar, puntualitza que amb qui s’ha de gestionar és amb els veïns, no amb un grup 
polític. 
 
Per acabar, diu al PSC que el problema més greu no és que les famílies no arribin a 
final de mes, sinó que no arribin ni al començament. 
 
Celebra que per fi s’hagin començat a desenvolupar projectes de lluita contra la 
pobresa, sobretot gràcies a la lluita dels companys de Nou Barris Cabrejada, i subratlla 
que per saber com s’han de fer les coses cal escoltar els autèntics afectats, els que 
realment saben què és l’atur i quines en són les conseqüències. 
 
Afirma que cal reestructurar els plans ocupacionals, actualment inútils: no serveix de 
res oferir un lloc de treball durant sis mesos sense que després hi hagi cap mena de 
continuïtat. D’altra banda, observa que si t’obliguen a cobrar la nòmina pel banc, el 
banc t’agafa els diners per pagar els deutes que tens i tu igualment et quedes sense 
poder comprar menjar, de manera que tens un contracte però continues sent igual de 
pobre. 
 
Demana que l’Ajuntament garanteixi l’alimentació de les persones mitjançant els 
Serveis Socials i eviti que aquestes hagin d’anar a demanar aliments a Càritas. 
 
Demana també que es remunicipalitzi el treball als districtes i es deixin d’externalitzar 
serveis. Reconeix que s’hi està avançant lleugerament, per exemple amb la retirada de 
la simbologia feixista present a Nou Barris que duran a terme els aturats del districte 
(en el marc d’un pla d’ocupació impulsat per la Sra. Sanz). 
 
Observa que cal generar ocupació de qualitat, llocs de treball que generin més llocs de 
treball, i anuncia que l’Assemblea d’Aturats/ades farà arribar tres projectes en aquest 
sentit. 
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En darrer lloc, subratlla la necessitat de protegir immediatament les persones que 
estan a l’atur o que cobren un ajut per sota del salari mínim interprofessional, i observa 
que l’elaboració de propostes requereix molt de temps i molta cura, però que la 
pobresa no té espera, i els ajuts es necessiten ja. 
 
Desprès, intervé la Sra. Trini Cuesta quien saluda y da las gracias a todos por su 
asistencia, y da inicio a su intervención hablando del acceso a la sanidad universal. 
Recuerda que a raíz de un decreto del 2012, casi un millón de personas en España 
quedaron excluidas del sistema sanitario, en las Islas Baleares se murió una persona 
como un perro en la puerta de un hospital porque no se le atendió por no tener 
papeles o estar en situación irregular, y en Cataluña ha habido numerosos problemas 
y, por ejemplo, se ha intentado cobrar a niños y a embarazadas. 
 
A continuación, menciona la ayuda a las personas discapacitadas, la Ley de la 
Dependencia, la pobreza energética y el recurso del PP en el Tribunal Constitucional, 
que ha dejado a miles de personas sin recursos energéticos, la Ley de Desahucios y la 
retirada de la PIRMI por parte de la Generalitat en agosto de 2011 a un gran número 
de personas. 
 
Se dirige a los grupos de CiU y del PP para acusarlos de generar la situación de 
pobreza y miseria que aún persiste y para decirles que duele escuchar según qué 
argumentos por su parte. 
 
El Sr. Alonso, ante diferentes intervenciones espontáneas del público, pide silencio. 
 
La Sra. Trini Cuesta expone que en 2011 llegaron a morirse pacientes por falta de 
quirófanos y como consecuencia de los recortes de CiU y del Gobierno de Cataluña. 
 
A continuació, demana que la inscripció en el padró d’habitants sigui àgil i fàcil, tant en 
el cas d’infrahabitatges com en el de persones sense domicili fix, persones que viuen 
al carrer o persones que ocupen un habitatge, i que s’eliminin els tres mesos que ha 
d’esperar una persona a partir del moment que s’empadrona per poder obtenir la 
primera targeta sanitària (TSI): una persona empadronada ha de tenir accés immediat 
a la targeta sanitària i a la sanitat. 
 
Pel que fa al Comitè d’Accés a l’Atenció Sanitària Ajuntament-Generalitat, demana que 
aquest sigui àgil i resolutiu per garantir que cap persona es quedi sense atenció 
sanitària, així com que en el moment en què es constitueixi, es faci públic per tal que 
els grups i les plataformes puguin adreçar-hi les persones que ho necessitin. 
 
Observa que no es dóna prou importància a la incidència de la pobresa en la salut i, en 
aquest sentit, indica que no hi ha prou a establir programes de revisió bucodental i 
atenció gratuïta als nens i adolescents sense recursos familiars, ja que les necessitats 
són molt més àmplies: revisió de la visió i de l’audició, si hi ha sedentarisme o obesitat, 
si hi ha diabetis infantil, etc. Insta les entitats competents (Agència de Salut Pública, 
Ajuntament, Consorci Sanitari, Generalitat, CatSalut, etc.) a treballar-hi per establir-hi 
prioritats. 
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Demana a l’Ajuntament —reconeix que ja hi treballa— que insti el Consorci Sanitari de 
Barcelona a dotar de pressupost suficient per alleugerir les llistes d’espera, i afirma 
que les dades que es faciliten estan manipulades. 
 
Esmenta dos indicadors de salut especialment preocupants sobre els quals insta 
tothom a treballar urgentment: la incidència de la tuberculosi, amb 16,9 casos per 
1.000 habitants, molt més gran que el global de la ciutat (2,04), i la taxa de fecunditat 
en noies d’entre 15 i 19 anys, del 13,1% (al conjunt de Barcelona és del 8,6%). 
 
Per acabar, subratlla la necessitat de recuperar la sanitat pública universal que PP i 
CiU han aniquilat, de blindar el sistema nacional de salut a Catalunya —i, si és 
possible, a la resta de l’Estat—, i de tenir una sanitat pública universal, justa i 
equitativa a la qual tothom pugui accedir. 
 
Seguidament, intervé la Sra. Maria Sáez, representant de Joves de Nou Barris, les 
membres del Casal de Barri Porta-Sóller, el Casal de Joves de la Prosperitat i 
l’Assemblea de Joves de Nou Barris, la Miliciana, subratlla que les joves del districte 
no es veuen gens representades en el pla presentat. Exposa que en la jornada de 
participació per elaborar el Pla de districte es van presentar sis propostes per enfortir 
el teixit i les condicions del jovent de Nou Barris: millorar l’oferta extraescolar per als 
joves d’entre 12 i 16 anys; revisar el projecte de Patis Oberts; casals de joves en 
bones condicions, tant els edificis com la gestió; un casal de joves a Ciutat Meridiana; 
educadors de carrer a tots els barris amb més hores de feina i durant tot l’any, que 
treballin en coordinació amb les entitats, i un pla d’ocupació jove. Tot i la seva 
implicació, però, l’apartat «Joves» del document presentat pel Districte ha estat 
eliminat sense cap mena de justificació, fet que demostra una indiferència insultant i 
una manca de voluntat per treballar aquest àmbit. Considera indignant que no es 
vulgui treballar per millorar les condicions del jovent, que, juntament amb les dones, és 
un col·lectiu vulnerable per la falta de treball i la precarietat que s’estén pel districte. 
 
Demana que s’especifiqui en què consisteix el Pla d’ocupació jove que sí que apareix 
al document, el poc detall del qual fa sospitar que és buit de contingut, i insisteix que la 
suposada voluntat d’escoltar les reivindicacions de les joves de Nou Barris ha estat un 
mer teatre, ja que les propostes han estat ignorades, igual que moltes reclamacions 
plantejades per la plataforma Nou Barris Cabrejada, plenament irrenunciables per a 
una mínima garantia de vida digna. Lamenta que el Govern no hagi sabut reflectir les 
demandes del jovent, que són només una petita part del que necessita el barri. 
 
En darrer lloc, subratlla que les veïnes del barri continuaran lluitant per millorar les 
condicions de vida i resoldre el veritable problema, un sistema que crea desigualtat i 
pobresa; seguiran de ben a prop l’aplicació del Pla; continuaran el seu propi camí com 
a joves, lluitant, exigint i teixint xarxa per garantir que totes les seves demandes es 
facin reals, i sempre continuaran reclamant allò que els pertany, des dels carrers. 
 
A continuación, el president del Consell del Districte dona la paraula al Sr. Filiberto 
Bravo, president de l’associació de veïns de Ciutat meridiana quien saluda a los 
asistentes y agradece que se haya podido celebrar este plenario largamente 
reclamado. 
 



 
Districte de Nou Barris 

Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Major de Nou Barris, 1 

08042 Barcelona  

93.291.68.00 

www.bcn.cat/noubarris 

 
Pide a los representantes políticos que dejen los reproches y las medallas a un lado y 
se pongan a trabajar conjuntamente de una vez pensando en el bien común. Por otro 
lado, observa que los vecinos también merecen respeto, así como que no se les 
mienta ni se actúe con hipocresía y tratándoles como si no tuvieran memoria. 
 
A continuación, expone una serie de cuestiones sobre el tema de la vivienda, uno de 
los mayores problemas de Nou Barris. 
 
En primer lugar, indica que si bien se está avanzando en la resolución del problema de 
los desahucios, es necesario que todos trabajen juntos y que nadie dé pasos atrás 
(como se hizo al denunciar la Ley 24/2015). 
 
Expone que muchas personas que han perdido su vivienda por no poder pagar por 
haberse quedado en paro se han visto obligadas a ocupar una vivienda, pero al no 
estar empadronadas, no pueden recibir ayudas, tener suministros, llevar a sus niños al 
colegio o acceder a la sanidad, por lo que es un problema que debería solucionarse 
urgentemente. 
 
Comenta que no se tiene constancia de que se hayan empezado a repartir los pisos 
que se ha anunciado que se han comprado o cedido. Subraya que no puede permitirse 
que las personas no tengan una vivienda y que se saque a los niños de su ámbito, con 
el sufrimiento que les provoca y las consecuencias a corto y a largo plazo en estos 
menores, que son el futuro. 
 
Propone la creación de una oficina del desahuciado, y comenta que a menudo las 
personas afectadas no tienen un buen conocimiento de la lengua y se sienten 
ninguneadas por abogados, juzgados, bancos, etc. 
 
Insiste en que la falta de vivienda impide el acceso a servicios básicos, y en que 
actualmente hay familias que ocupan por necesidad, a diferencia de los ocupas de 
antes, que ocupaban por capricho. 
 
El Sr. Alonso, ante una interrupción del público, pide que se respeten los turnos de 
palabra. 
 
El Sr. Filiberto Bravo pide que los Servicios Sociales, ante una persona que ha 
recibido una notificación de que va a ser desahuciada, ofrezcan soluciones reales y no 
se limiten a decir lo mismo que los bancos, que esa persona tiene que recoger e irse a 
otro sitio. 
 
Por último, subraya que debería optarse por expropiar los pisos y no volvérselos a 
comprar o alquilar a los bancos, que ya han cobrado el rescate; insiste en que todos 
los grupos deben ir al unísono, por el bienestar de las personas, sin querer dejar a 
unos como los buenos y a otros como los malos, y menciona la solidaridad de las 
comunidades de vecinos con las compañías del agua y de la luz, que impiden que la 
gente pueda tener los servicios mínimos para tener una vida medio en condiciones. 
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Desprès intervé la Sra. Pitu quien saluda a los asistentes y comenta que viendo la 
actitud de partidos como CiU y PP tiene la sensación de que la revolución ya la tienen 
hecha. 
 
A continuación, menciona algunas cuestiones que le preocupan especialmente. 
 
Coincide en la importancia de solucionar urgentemente el tema del empadronamiento. 
Pone el ejemplo de una mujer que acudió a Nou Barris Acull que va a parir a finales de 
junio, y pregunta a qué CAP la van a enviar si no se puede empadronar. Propone que 
la gente se pueda empadronar en entidades, y observa que la alternativa planteada 
por el Ayuntamiento de derivar a las personas sin domicilio fijo a Servicios Sociales 
para empadronarse no es una buena solución, ya que provocaría problemas a la hora 
de prestar los servicios que dependen de la dirección del empadronamiento (por 
ejemplo, qué escuela se asignaría a cada niño). Pide que en la reunión convocada 
para la semana que viene para tratar este tema se acuerden soluciones que se 
implementen de manera inmediata. 
 
Observa que los Servicios Sociales están concebidos para actuar en una situación de 
abundancia y no en una situación de crisis. Está de acuerdo en que cambiar el modelo 
lleva tiempo porque hay que hacerlo bien, pero entiende que, mientras tanto, hay que 
dar respuesta a las distintas emergencias. Entiende que con la actitud de las fuerzas 
que hay actualmente en el Ayuntamiento no debería haber ningún problema para 
solucionar esto enseguida. Pide que se pase de las palabras a los hechos y que todos 
se pongan a trabajar, y que CiU y PP apoyen el proyecto. 
 
Considera vergonzosa e insultante la actitud de algunos representantes políticos, así 
como que el Sr. Barreña hable de millones teniendo en cuenta las actuaciones del PP 
y del Sr. Montoro. 
 
El Sr. Alonso pide que se intenten evitar las personalizaciones. 
 
La Sra. Pitu finaliza su intervención diciendo que confía en la voluntad de todos de 
solucionar los problemas del distrito, y les pide que se pongan a trabajar para que Nou 
Barris en un mes tenga un empadronamiento, unos Servicios Sociales y todo en 
condiciones. 
 
Per últim, intervé la Sra. Teresa qui saluda als assistents i es presenta com a 
representant de l’Assemblea Groga de Nou Barris, formada per docents de molts 
centres del districte i famílies que fa dos anys que treballen conjuntament. A 
continuació, valora la mesura de govern presentada. 
 
Considera que el document és poc concret i que el pressupost de 180.000 euros per a 
actuacions en 44 centres públics és insuficient. D’altra banda, informa que l’Assemblea 
Groga, amb la Xarxa 0-18, formada per gairebé tots els directors dels centres de Nou 
Barris, i juntament amb el Consell Escolar, ha elaborat un pla de xoc que ha estat 
aprovat pel Consell Escolar de Nou Barris amb 30 mesures que demana que 
s’incloguin en el document. 
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Demana a l’Ajuntament suport a l’hora de pressionar el Consorci i el Departament 
d’Educació perquè s’impliquin i donin solucions. Es vol, entre altres coses, que Nou 
Barris sigui, com Ciutat Vella, districte singular pel que fa a educació, que tingui ràtios 
més baixes, substitucions des del primer dia, des de l’1 de setembre, més personal de 
suport a les escoles i més beques per a sortides i per a colònies. Comenta que no es 
pot permetre, per exemple, que una mare hagi de demanar fragmentar en dos el 
pagament d’una excursió que val un euro, o que la meitat dels nens d’una classe no 
puguin anar de colònies per manca de diners, amb tot el que això suposa per a 
aquests nens. 
 
Demana també més recursos per a la salut emocional dels alumnes, molt greument 
afectada per la crisi; que s’articulin plans d’entorns educatius amb les entitats del 
districte i es recuperin els plans de barri i els plans d’entorn que hi havia, i que es doti 
el districte de més recursos econòmics i humans tenint en compte les seves 
particularitats. Observa que si els veïns de Nou Barris són igual que els de la resta de 
districtes però tenen més dificultats, necessiten més recursos perquè realment hi hagi 
igualtat i els seus infants i adolescents tinguin les mateixes oportunitats que els de la 
resta de Barcelona. Posa com a exemple que no és el mateix un infant que necessiti 
un logopeda a Nou Barris que a l’Eixample: a aquest darrer els pares l’hi poden pagar, 
a diferència del cas de Nou Barris, en què l’infant no hi podria accedir. 
 
Finalitzades les intervencions dels diferents representants de la plataforma Nou barris 
Cabrejada, el president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso agraeix les 
intervencions dels representants de Nou Barris Cabrejada, que qualifica de molt 
interessants, i dóna pas a les intervencions de la resta d’entitats i veïns, a qui recorda 
que les intervencions han de versar sobre el Pla d’acció per a la cohesió i els drets 
socials de Nou Barris presentat per la regidora. 
 
Por otro lado, pide brevedad en las intervenciones y que no se planteen cuestiones 
particulares, peticiones personales ni ataques personales contra consejeros, si bien la 
crítica política es bienvenida. 
 
El Sr. Pedro Acosta saluda a los asistentes, se queja de que la situación no mejora, de 
que sigue habiendo mucha gente en paro y pasando hambre, y exige que se actúe 
inmediatamente para solucionarlo. 
 
Por otro lado, reclama atención sobre Ciudad Meridiana, un barrio con muchas 
necesidades completamente olvidado por el Ayuntamiento. 
 
Para acabar, expresa acuerdo con el Sr. Navarro respecto al Banco de Alimentos. 
Coincide en que debería ser el Ayuntamiento quien lo gestionara, no la Cruz Roja. 
 
El Sr. Nelson saluda y expone su caso: después de asistir al último pleno, en el que la 
regidora dijo que uno ya se podía empadronar sin problemas, acudió al Ayuntamiento 
con toda la documentación para empadronar a su hija de cuatro años, que tiene que 
matricularse en el colegio. La persona que lo atendió se lo puso difícil, pero bajó la 
guardia cuando le dijo que venía de 500x20 y que había estado en un pleno. Esta 
persona fue a hablar con la jefa, y no le quisieron dar información hasta que «la lio». 
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Pide que no se faciliten informaciones contradictorias y que se solucione el tema del 
empadronamiento para evitar que los niños se queden fuera del sistema educativo por 
no poder empadronarse. 
 
La Sra. Sandra López se dirige a ERC para comentar que no se debería haber 
esperado a que el pueblo solicitara este pleno, ya que las estadísticas ya reflejaban la 
necesidad de celebrarlo. A CiU le recuerda que el primer año de gobierno es de 
transición, de traspaso de carteras y de absorber lo que ha dejado el gobierno anterior, 
y señala que los ciudadanos saben leer y tienen memoria. Al PP le dice que lo que los 
vecinos necesitan son soluciones, no acusaciones cruzadas sobre quién lo ha hecho 
peor y quiénes son los buenos y los malos en política. Comenta que este partido es 
muy hábil en cuanto al tema de la luz, ya que «sabe de enchufes», y añade que 
debería trasladarle al Gobierno central diferentes situaciones y peticiones. A 
continuación, afirma que el caso de su hijo, al que se le negó la asistencia sanitaria 
básica, no es un caso aislado. Por último, ante la afirmación de C’s de que hay que 
llevar a cabo acciones positivas para el barrio, comenta que no le sorprendería nada 
que Ciudad Meridiana se pintara de colores vivos como las favelas para camuflar un 
poco la realidad. 
 
Observa que se han dicho muchas cosas y se han hecho muchos reproches pero no 
se ha hablado de soluciones, y expone su caso (se le ha negado un derecho básico: 
no tiene agua desde hace dos meses, y vive con un menor) para ver si ante un 
problema pequeño sí que pueden dar una solución, ya que en cuanto a grandes 
medidas en el distrito y en los barrios no consiguen llegar a un acuerdo ni ofrecer 
soluciones. 
 
Insisteix que és molt trist que siguin els veïns els qui demanin aquest ple i que diguin 
que no tenen res per menjar o que no poden pagar una excursió d’un euro mentre els 
polítics debaten quién lo ha hecho mejor o peor, y quién ha gastado más o menos, 
hablando de cifras que la ciudadanía no entiende. 
 
La Sra. Iris lee un manifiesto redactado por padres y madres del barrio de Ciudad 
Meridiana: 
 
«A todos los colegios de Ciudad Meridiana y a los vecinos en general hacemos el 
siguiente comunicado: 
 
En el barrio de Ciudad Meridiana el 80% de las familias están viviendo una situación 
crítica y decadente, contando también que es el barrio más pobre de Barcelona. 
Muchas de las personas están en paro y sin cobrar ningún tipo de ingreso o 
prestación. Debido a la crisis, la falta de empleo y otros recursos, esto conlleva dejar 
de pagar sus viviendas, ya sean de hipoteca o alquiler, entre otras cosas más, como el 
impago de suministros de agua, luz y gas. Esto deriva en la situación tan precaria 
económicamente que muchas familias ni tan siquiera disponen de una alimentación 
adecuada, y esto conlleva tener que ocupar una vivienda sufriendo los abusos y la 
presión por parte de los bancos, que no facilitan alquileres sociales asequibles 
teniendo en cuenta los ingresos de que las familias disponen, y prefieren tener los 
pisos cerrados. 
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¿A qué nos referimos cuando decimos abusos de los bancos? A continuación expongo 
cuatro de los casos que han sucedido en Ciudad Meridiana en el transcurso de quince 
días a otras tantas familias que han sido víctimas de desahucios sin previo aviso 
recibido. Remarco: sin notificación judicial o de las mismas entidades bancarias, y que 
por ley tienen derecho a recibirla antes de llevar a cabo la ejecución del desalojo, así 
como comunicarlo también a los Servicios Sociales en caso de que haya menores, 
para que les faciliten un alojamiento de emergencia a estas familias. 
 
He aquí los casos. Caso de Prince Nossa. El día 15 de abril cuando llegó de trabajar 
se encontró que la cerradura de la vivienda en la que residía la habían cambiado. Fue 
a la policía y esta le dijo que lo habían hecho ellos mismos acompañados del mismo 
banco, quedando así todas sus pertenencias dentro de la vivienda. Cuando llamó a la 
procuradora del banco para que les facilitara la recuperación de sus cosas, esta 
contestó que la vivienda ya estaba ocupada otra vez y que abrirían un nuevo proceso. 
No era cierto que estuviera ocupada y como sus pertenencias estaban allí, volvió a 
ocupar la vivienda. 
 
Rachel Villa. Salió de casa y cuando volvió se encontró una puerta blindada que 
impedía la entrada. Rachel no sabía a qué se debía, ya que ella tiene señalado el 
juicio para diciembre. Cuando hablamos con la procuradora dijo que se había 
equivocado, devolviéndole así las llaves, después de cinco días durmiendo en casa de 
una amiga y, además, de encontrarse con señales de robo en la vivienda que nadie le 
ha aclarado. 
 
Stephanie Fajardo. Vinieron a desahuciarlos pero se encontraron al niño de dos años y 
a la abuela dentro de la vivienda. Tuvieron que suspenderlo porque no estaban los 
Servicios Sociales presentes. 
 
Carmen Barúa. Llegó a casa por la tarde-noche de trabajar con su hijo de cuatro años 
de la mano, y se encontró que no podía entrar en su casa puesto que había venido el 
banco, la comisión judicial y el cerrajero le cambió la cerradura, y se encontró pegada 
en la puerta el acta del juzgado y una nota del banco BBVA. 
 
Estos sucesos han ocurrido en el transcurso de estas angustiosas semanas a estas 
cuatro familias, que en realidad han sido cinco porque el viernes hubo otro caso. Las 
entidades bancarias están actuando en el cambio de cerraduras y puesta de puertas 
blindadas en pisos de familias con menores y con situaciones precarias, aprovechando 
que llevan a sus hijos al colegio, están trabajando o haciendo algún recado o gestión. 
Los afectados, como padres y madres, y por miedo a que esto nos pueda suceder, y 
en la penosa situación de tomar la siguiente medida de precaución, los niños y las 
niñas no acudirán al colegio el próximo día 25 de mayo con la esperanza de que con 
esta falta de asistencia en todos los colegios del barrio las administraciones actúen 
para solucionar esta situación que sufren estas familias en esta situación de 
precariedad. Se pretende así que no haya más sucesos de este tipo y de ningún otro, 
puesto que estando los niños y las niñas en casa no se podrá llevar a cabo el cambio 
de cerradura o colocación de puerta blindada, evitándose así también que la familia se 
quede en la calle y evitar un desalojo forzoso. 
 
Atentamente, padres y madres afectados de Ciudad Meridiana.» 
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El Sr. Gregorio coincide en que los partidos se dedican a hacerse reproches 
mutuamente, cuando todos han mentido y todos se han enriquecido a costa de la 
ciudadanía. Les pide que dejen de pelearse de una vez y empiecen a trabajar 
conjuntamente y a ponerse de acuerdo por el pueblo, así como que le den una 
oportunidad al nuevo partido y no le pongan trabas, y que miren hacia adelante en 
lugar de hacia el pasado, aunque sin olvidar el pasado. 
 
La Sra. Laia Ortiz, segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, saluda 
tothom i es presenta com a tinenta d’alcalde de Drets Socials. 
 
Assenyala que aquest ple de pobresa de Nou Barris és fruit d’una feina compartida, i 
agraeix la feina de les entitats, que han donat una empenta a les actuacions. 
 
Coincideix que no es tracta de pobresa sinó d’injustícia, i indica que es treballa tenint 
present que la pobresa és reflex de les desigualtats a la ciutat i en col·lectius que no 
accedeixen als drets fonamentals, fruit de polítiques i lleis injustes que impedeixen 
exercir els drets com a ciutadans de ple dret. 
 
Reconeix que encara queda molt per fer i entén que els veïns necessiten solucions 
immediates, però afirma que moltes famílies ja estan notant millores: el primer mes de 
govern es van canviar les condicions d’accés a les beques menjador i se’n van triplicar 
els ajuts del 100%, acció amb un impacte positiu no només en el dret a l’alimentació 
dels infants (3.000 famílies han rebut aquests ajuts), sinó també en la reducció de 
l’absentisme escolar. D’altra banda, han millorat els ajuts al lloguer, la mobilització del 
parc d’habitatge buit, l’aturada de desnonaments o l’acompanyament en els processos 
de mediació. 
 
Quant a l’emergència habitacional, reconeix que no s’actua amb la velocitat que 
demanen les necessitats existents, però assenyala que es parteix d’una situació amb 
un parc d’habitatge públic de 6.000 habitatges i 28.000 demandants d’habitatge públic. 
Indica que gestionar diàriament les persones que són expulsades de casa seva o 
necessiten aquest reallotjament és difícil amb la manca d’una oferta alternativa, però 
s’hi treballa per construir nou habitatge i mobilitzar l’habitatge buit, tot sancionant els 
bancs que no posen l’habitatge a disposició. 
 
Coincideix que el model de Serveis Socials es va concebre en uns anys en què no hi 
havia el drama social actual. Indica que els treballadors i treballadores no només han 
de fer front a l’augment de demandes, sinó també, i sobretot, a les conseqüències de 
lleis que retiren recursos d’altres administracions però obliguen a fer informes de 
Serveis Socials per a qualsevol ajuda, reformes en la renda mínima d’inserció, 
retallades en dependència, etc. Subratlla que els treballadors no volen ser buròcrates 
que es limiten a fer informes, sinó professionals que intervenen i acompanyen els 
veïns i veïnes. Per això, ja s’ha començat a treballar per repensar el model i la manera 
d’intervenir, amb un procés que parteix de l’experiència dels treballadors i que ha de 
tenir en compte també les sensacions i les expectatives dels usuaris i usuàries. 
Subratlla que cal més personal i reduir la pressió burocràtica mitjançant la compactació 
d’ajudes per evitar que cada persona hagi d’anar a un lloc diferent per a cada ajut. 
Observa, però, que hi ha molts impediments legals, ja que els ajuntaments només 
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tenen dret a donar ajuts d’emergència i no rendes garantides, i ara es treballa perquè 
l’any que ve sí que es puguin establir rendes complementàries. 
 
Assenyala que calen aliances amb el conjunt de forces, també per canviar lleis del 
Parlament, i que cal una renda mínima garantida, així com competències per poder 
oferir, sense traves burocràtiques, rendes complementàries des de l’Ajuntament per a 
les famílies que ho necessiten. 
 
Informa que s’està negociant un pla d’inversions amb el Consorci de Sanitat per 
contrarestar les retallades tenint en compte els barris on calen més suports, i s’estan 
implementant amb recursos concrets un pla de salut i un pla de salut mental, amb 
molts efectes en els barris. També en l’àmbit educatiu es treballa en clau territorial, 
amb el Consorci però també des del mateix Ajuntament. 
 
En darrer lloc, puntualitza que el pressupost sí que inclou el dret al lleure del jovent 
(activitats fora de l’escola, casals, etc.), un àmbit en què cal continuar treballant 
plegats i en què els usuaris i usuàries han d’avaluar la feina del Govern. 
 
El Sr. Clemente Puente se dirige a la Regidora Sra. Sanz para decir que los técnicos 
no han hecho prácticamente nada de lo que él había reclamado, y subraya que faltan 
muchas marquesinas por poner. 
 
La Sra. Sanz contesta que es consciente de que faltan muchas, pero informa de que 
este tema debe tratarse en la Audiencia Pública. 
 
El Sr. Clemente Puente indica que el autobús del norte no funciona bien. 
 
Le interrumpen para informarle de que este no es el momento para exponer estos 
temas. 
 
El Sr. Clemente Puente le pregunta a la Sra. Sanz si quiere que se calle. 
 
La Sra. Sanz le dice que no, pero insiste en que esas cuestiones deben exponerse en 
la Audiencia Pública. 
 
El Sr. Clemente Puente expone que hay dos escapes de agua sin arreglar y le pide a 
la Sra. Sanz que vaya pronto a mirarlo. 
 
La Sra. Sanz le dice que irá el 11 de junio. 
 
El Sr. Juan pide a CiU y al PP que no tomen a los ciudadanos por tontos y mantengan 
un discurso que contradice lo que están haciendo en los gobiernos de Cataluña y del 
Estado. 
 
Subraya que el origen de la situación actual es un sistema que en lugar de generar 
empleo lo destruye, y el que crea es con unos salarios míseros que no dan para poder 
vivir ni pagar deudas, suministros básicos, colegios, etc., y señala como culpables al 
Gobierno del Estado y al Gobierno de Cataluña, que recortan alegremente y que están 
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al servicio exclusivo de una patronal avariciosa que no ha salido del feudalismo y que 
quiere ir al esclavismo. 
 
Recuerda las declaraciones de Díaz Ferrán, actualmente en la cárcel por ladrón, que 
afirmó que los trabajadores tenían que acostumbrase a cobrar menos y a trabajar más, 
así como las de Rosell, que hace unos días afirmó que el empleo fijo es algo del siglo 
XIX. No entiende que ante declaraciones como estas no estallen revueltas en las 
calles. 
 
Para acabar, le pide al Gobierno que actúe con agilidad en la aplicación de las 
medidas y que explique claramente a los vecinos qué está en sus manos hacer y qué 
no y qué partidos le impiden aplicar determinadas medidas, para que los vecinos 
actúen como sea necesario, y observa que no son helicópteros los que sobrevuelan 
para ver el panorama, sino buitres carroñeros. 
 
El Sr. Miguel saluda tothom i demana als partits que surtin de la sessió amb 
compromisos adquirits, tot tenint en compte —diu a la Sra. Ortiz que l’Àrea de Drets 
Socials també n’ha de ser conscient— quines de les mesures proposades cal 
implementar immediatament, i observa que qüestions com la tarja alimentària, el padró 
o que Serveis Socials trigui dos mesos a donar-te primera visita són decisions 
polítiques, moltes de les quals s’han de prendre al Districte de manera immediata. 
 
La Sra. María Granados saluda a todo el mundo y, a continuación, hace hincapié en la 
lentitud con la que trabajan los Servicios Sociales. En su caso —muy urgente porque 
se trata de un tema de salud—, el día 2 de abril le dieron hora para el 25 de mayo. 
 
Especifica que su hija, con un 89,99% de grado de dependencia, desde hace tres 
meses no tiene plaza en ningún centro público por culpa de los recortes —y los 
privados son económicamente inaccesibles—, después de pasar por la Universidad 
Politécnica de Barcelona, el Hospital Mare de Déu de la Mercè y la Fundación ARE. 
Agradece a estos centros la ayuda y los cuidados prestados, y pregunta por qué en 
Nou Barris no hay ningún centro de salud mental público. Señala como posible 
culpable de esta falta de servicios al PP, que está robando tanto que no hay dinero 
para Seguridad Social. Denuncia que en Vall d’Hebron hay más de cuatro plantas 
cerradas y la gente está abarrotada en los pasillos, y les dice a los representantes del 
PP que le pregunten a su jefe por qué está mal la Seguridad Social. 
 
Por último, comenta que espera que les den una solución tanto a ella como a las 
numerosas personas que se encuentran en una situación parecida. 
 
El Sr. Jordi agradece que se haya devuelto a los vecinos la voz que se les había 
quitado en el mandato anterior, y expone que tardó diecinueve meses en recibir la 
PIRMI que ya tenía concedida. 
 
Por otro lado, propone que sean los beneficiarios de la PIRMI los que se encarguen de 
gestionar el servicio de manera rotativa siguiendo un cuadrante y cobrando 50 € por 
día trabajado, medida que a estos usuarios de Servicios Sociales les supondría una 
ayuda para comer y a la vez iría en consonancia con la voluntad recogida en el 
programa de BC de desuniformizar la Administración. 
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El Sr. Andrés observa que hasta ahora las peticiones de Nou Barris Cabrejada no 
habían recibido un apoyo real para empezar a implementar un plan de acción contra la 
pobreza, y recuerda que en el mandato anterior incluso se cacheaba a los vecinos al 
entrar en la Audiencia Pública, en la que había presencia policial, y afirma que la Sra. 
Rognoni boicoteó a los vecinos. 
 
Celebra que por fin se dé una respuesta, pero entiende que esta es limitada y que es 
necesario acabar de incorporar, definir y concretar determinados aspectos, así como 
buscar presupuestos y calendario, objetivos que la red de Nou Barris Cabrejada 
ayudará a conseguir. 
 
Observa que los políticos del distrito no son los representantes de los vecinos de Nou 
Barris puesto que no han sido elegidos por los vecinos sino por sus partidos, de 
manera que son la voz de sus partidos y no del vecindario, y subraya que difícilmente 
se solucionará la situación —con casos tan graves que cuestan de creer— si no se 
democratizan los consejos de distrito, cosa que las asociaciones llevan pidiendo desde 
1977. 
 
Concluye que los políticos deben dejar de ser la voz de los partidos y pasar a ser la 
voz de Nou Barris, que todos deben apoyarse para conseguir implementar las medidas 
que el barrio necesita, y que los vecinos les pedirán cuentas a todos. 
 
El Sr. Carles Hernández, en representació de la CUP Capgirem Nou barris, saluda 
tothom i subratlla que Nou Barris ha patit la injustícia social amb les reformes laborals 
pactades per PP i CiU, i amb la bombolla immobiliària. Denuncia que s’han pres 
represàlies contra diferents persones veïnes de Nou Barris per ser combatives, i 
demana l’absolució per a totes les que actualment estan pendents de judici amb 
peticions de presó i que són víctimes de la injustícia social i la pobresa: Toni Tallada, 
amb un judici pendent amb petició de presó, Fili Bravo, Garrobo i ell mateix, per als 
quals demanen quatre anys de presó i gairebé 8.000 euros de multa a cadascun. 
 
Demana a Convergència Democràtica i a ERC, de Junts pel Sí, que donin compliment 
d’una vegada al compromís de retirar-se de molts casos d’acusació particular contra 
vaguistes. 
 
El Sr. Julio agraeix la consecució d’aquest ple extraordinari i la posada en marxa de 
les mesures, així com que les mesures vagin acompanyades de pressupost i que 
reflecteixin un canvi de paradigma de l’assistencialisme al reconeixement dels drets de 
les persones i d’unes condicions de vida dignes. Considera que tant els treballadors 
públics com els que treballen per a l’Ajuntament a través d’altres empreses haurien de 
fer seu aquest paradigma ideològic i treballar a partir del reconeixement dels drets dels 
veïns i les veïnes, i no de la gestió de la pobresa. 
 
Afirma que és impossible aconseguir feina per a tothom, i que la feina no ha de ser 
l’objectiu únic, sinó que cal centrar-se a garantir l’habitatge, la sanitat, l’educació de 
qualitat, pública i universal, i les condicions mínimes perquè les persones puguin viure 
amb dignitat. Comenta que les feines actuals, precàries com a conseqüència 
d’iniciatives del PP que han rebut el suport de CiU i del PSOE, no permeten sortir de la 
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pobresa: els treballadors cada cop són més pobres i encara que treballin tenen 
dificultats per pagar el lloguer o la hipoteca, els subministres, etc. 
 
Assenyala que els llocs de treball haurien de basar-se en l’economia social i donar 
resposta a les necessitats del territori, com en el cas de la retirada de plaques feixistes 
del districte. 
 
Comenta que els canvis de personal en les àrees de l’Ajuntament dificulten el treball 
que es fa des dels barris, ja que hi ha referents que canvien o que desapareixen: a 
l’Agència de Salut Pública s’estan produint canvis i encara hi ha barris que no hi tenen 
cap referent, i a Barcelona Activa han canviat molts referents i tota la feina que s’havia 
fet amb una persona ha quedat aturada. Subratlla que cal agilitzar aquestes qüestions. 
 
Per acabar, valora especialment que el Pla permeti fer-ne un seguiment i una 
avaluació contínua, que entén que ja es podria començar, agraeix la feina feta fins ara 
i anima a continuar així. 
 
El Sr. Xavi saluda tothom i, a continuació, retreu als partits de l’oposició que continuïn 
funcionant amb una democràcia orgànica, ja que han reclamat la necessitat de 
participar en aquest pla però en cap moment no han parlat de la necessitat que Nou 
Barris Cabrejada hi participi i en sigui l’element fiscalitzador. 
 
Quant a l’àmbit educatiu, exposa que ahir es va presentar al Parlament de Catalunya 
una ILP signada per gairebé 100.000 persones en suport de l’educació pública a 
Catalunya, que hauria estat una de les lleis més avançades, però malauradament no 
s’ha pogut ni discutir pels vots de JxSí i del PP. Diu a ERC, a qui retreu especialment 
l’acció d’ahir, que la base del republicanisme és l’educació, i lamenta que els polítics 
es dediquin a discutir coses absurdes. Afirma que si el país nou que es vol construir es 
construeix d’aquesta manera, serà buit de continguts. 
 
D’altra banda, compara l’escassa assistència dels diputats —que cobren— al 
Parlament amb la quantitat de veïns i veïnes —que no cobren— presents en aquest 
ple, una demostració de democràcia. 
 
La Sra. Isabel saluda y se presenta como trabajadora social jubilada que ejerce como 
voluntaria. Subraya que los Servicios Sociales están completamente desbordados, y 
que la situación de algunas personas hace que se mueran en casa o por la calle antes 
de acceder a los Servicios Sociales. 
 
Se dirige a los grupos de derecha (PP, CiU y C’s) para decirles que hablan muy bien 
pero que ellos la herencia recibida la tienen en Venezuela y en los paraísos fiscales. 
Ante las risas de uno de los consejeros, lo llama feo. 
 
El Sr. Alonso pide que no se insulte a los consejeros. 
 
La Sra. Isabel continúa la intervención señalando que en Nou Barris falta accesibilidad 
para minusválidos, y acaba subrayando que todos los nacionalismos se crearon para 
fastidiar a los trabajadores, para poner a unos trabajadores en contra de otros, y así 
continúan. 
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El Sr. Llorenç saluda tothom i es presenta com a membre de la Junta de Govern i 
encarregat de les finances del Casal de Prosperitat, que no té diners. Explica que tant 
la Junta com els monitors (45 persones en total) hi treballen de manera voluntària, 
sense cobrar, i informa que fa dos anys els van treure la subvenció de 1.500 euros que 
rebien de l’Ajuntament amb l’argument que no hi havia diners, com també els han tret 
els autocars que posava la Generalitat (que aportava juntament amb 1.200 euros). 
Celebra la composició del Govern actual, que espera que ajudi els veïns. 
 
Por otro lado, comenta que tiene 87 años y que piensa llegar hasta los 100 ayudando 
al prójimo, y comenta que en cierta ocasión pidió que pusieran unos bancos y tardaron 
un año en ponerlos, mientras que ahora solo han tardado quince días, cosa que 
agradece. 
 
La Sra. Narcisa Culcay saluda a los presentes y le pregunta a la Sra. Sanz si tiene 
alguna respuesta sobre la propuesta que le hizo referente al programa de inserción 
laboral. 
 
Por otro lado, explica que hace un mes pidieron cita con la asistenta social y los 
atendió la semana pasada. Ella comentó que le gustaría que la derivaran a Adisa 
porque da menos puntos pero reciben algo más, pero le dijeron que no podía ser. 
También preguntó por el cheque bebé y le dijeron que no sabían de su existencia. 
 
Informa sobre los alimentos que han recibido, después de un mes de espera, para un 
mes y para siete personas (cinco adultos, un niño de diez años y un bebé de seis 
meses): una botella de aceite, una bolsa de arroz, dos zumos, dos cajas de atún, un 
bote de melocotón, un bote de judías verdes, una bolsa de garbanzos, una bolsa de 
judías blancas, seis litros de leche, seis potitos y un bote de leche de continuación. 
 
Por último, pide a los partidos que se unan y dejen de echarse cosas en cara, y le dice 
al PP que la situación actual es culpa de los gobiernos anteriores, no del Ayuntamiento 
actual. 
 
El Sr. Pep Ortiz, president de la coordinadora d’entitats de Nou Barris, demana que la 
gent asseguda a la taula hi romangui, i explica que Nou Barris Cabrejada va néixer 
perquè la Sra. Rognoni va impedir el diàleg amb la gent de Nou Barris. Subratlla que la 
plataforma neix de la total intolerància verbal i física (com s’ha dit, amb escorcolls en 
plenaris i audiències públiques, així com a Sant Jaume). 
 
Recorda que quan fa deu anys la Coordinadora de les Associacions de Veïns de Nou 
Barris va avisar que s’entrava en un procés de pobresa, ningú no en va fer cas, i que 
la Generalitat de Catalunya, governada per CiU, va ser la primera a l’Estat espanyol a 
aplicar retallades, que van anar seguides immediatament per retallades del Govern 
central. Observa que hi ha una falsa crisi econòmica que fa que la potenciació dels 
bancs sigui el gran rescat de l’Estat espanyol, i que els bancs se sanegen més que de 
sobres, i de tant en tant alguns milions se’n van cap a altres llocs, i això és el que ha 
provocat la gran crisi econòmica. 
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Entén que la necessitat dels veïns fa que l’Ajuntament actual es vegi obligat a comprar 
els pisos als bancs que altres han rescatat, i demana que es deixi de fer demagògia i 
de tractar els veïns com si fossin idiotes. 
 
Coincideix que la mesura presentada no és una solució definitiva sinó un punt de 
partida, i espera que tothom hi doni suport a Casa Gran perquè, si no, la propera 
vegada els consellers no rebran insults sinó pals. 
 
El Sr. Alonso demana al Sr. Ortiz que no amenaci. 
 
El Sr. Pep Ortiz diu que quan ho estàs passant tan malament, amenaçar determinades 
persones és un plaer. 
 
D’altra banda, indica que no es conformaran a fer el primer seguiment de la mesura 
d’aquí a sis mesos, i que exigeixen un treball conjunt i unes sortides conjuntes: la 
col·laboració serà benvinguda, però no s’acceptaran les traves. 
 
La Sra. Maria Rovira, regidora del grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de 
Barcelona, saluda tothom i explicita que avui parlarà ella en nom de la CUP Capgirem 
Nou Barris en lloc de Josep Garganté, el regidor del grup adscrit al districte. 
 
Critica que els grups tinguin un discurs en el si de l’Ajuntament i després vagin als 
districtes i expliquin mentides impunement, com passa també a la resta del país, i que 
s’incompleixin els compromisos anunciats en campanya electoral també sense 
conseqüències. 
 
Assenyala que a Nou Barris abans de la crisi ja hi havia una desigualtat estructural, de 
manera que la situació actual, si bé s’ha vist agreujada per la crisi, no és conseqüència 
d’aquesta, sinó d’un sistema capitalista que contínuament empobreix la ciutadania. 
Entén que calen mesures que vagin a l’arrel del problema i no mesures 
assistencialistes com les que proposa la mesura, malgrat que s’afirmi que es vol 
canviar de model. 
 
Subratlla que l’Ajuntament, per combatre d’arrel aquestes injustícies, hauria de plantar 
cara als bancs, i qualifica de vergonyós que es digui que l’acord assolit amb la Sareb 
és un bon acord quan hi ha una situació d’emergència habitacional evident i s’estan 
repagant pisos. Entén que també caldria deixar d’invertir en grans esdeveniments a 
Barcelona (un model de ciutat generat pel PSC), que són molt bonics de cara enfora 
però no beneficien la ciutadania, i invertir en la lluita contra els problemes socials. 
 
Afirma que cal garantir drets i no només ajudes, tendir a una renda universal —amb 
aquest objectiu va batallar el seu grup a la modificació pressupostària—, per donar 
drets i autonomia a les persones sense victimitzar-les, com passa ara, i recorda que el 
Govern no volia aquesta renda universal. 
 
Quant a ocupació, comenta que cal evitar el mercat de treball capitalista i el treball 
precari actuals, i afirma que actualment els programes ocupacionals són ineficients: el 
màxim assoliment és que un 60% de les dones que hi participen s’insereixen al mercat 
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laboral per netejar hotels, sovint amb contractes d’un o dos dies i cobrant 2 euros per 
netejar una habitació. 
 
Recorda que fa uns dies la CUP va presentar una proposició perquè Barcelona fos una 
ciutat lliure d’ETT per tal de garantir una ocupació digna, i tots els partits polítics, 
excepte un, hi van votar en contra o s’hi van abstenir. Pregunta com vol l’Ajuntament 
garantir que no hi hagi precarietat laboral si aquesta existeix en el seu si i ell mateix 
contracta moltíssims serveis a empreses que vulneren els drets de les treballadores. 
Comenta que tampoc no s’ha obert —malgrat la urgència de la situació— la 
convocatòria d’oferta pública per reforçar serveis com el SARA, de Nou Barris, els 
PIAD i els diferents Serveis Socials.  
 
Pel que fa a alimentació, entén que cal passar de les ajudes a un model de sobirania 
alimentària, d’horts urbans, de menjadors comunitaris, d’espais que serveixin per 
apoderar les veïnes i perquè aquestes s’interrelacionin, així com per socialitzar les 
tasques que sempre acaben fent les dones, perquè totes les persones es 
coresponsabilitzin de la cura de les persones grans i dels més petits. 
 
Qualifica de lamentable l’apartat dedicat a dones, ja que només parla de reducció de 
pobresa femenina mitjançant ajuts per a les rendes més baixes (es concedeixen 100 o 
200 euros al mes en casos de màxima pobresa), de manera que no hi tindran accés 
totes les dones malgrat ser elles les que sempre fan les tasques de cura i 
reproductives. Tampoc no es parla de violència masclista i de les múltiples violències 
que pateixen les dones, sobretot les precaritzades. 
 
Respecte a habitatge, critica que tampoc hi hagi un canvi de model, i assevera que cal 
convertir en una ordenança la Llei 24/2015, de la qual el PP ha impugnat la part 
d’habitatge, per tal que Barcelona, com altres ciutats, continuï tenint aquest instrument 
per pressionar els bancs. Subratlla que és impossible canviar el model si no es planta 
cara des de l’Ajuntament i des del carrer.  
 
Esmenta altres mancances del Pla, com les tarifes del transport, el transport públic en 
si, la remunicipalització de les línies de Sagalés o la millora del transport al districte, i 
la manca de contingut sobre joves, àrea que portarà el PSC. Indica que la CUP 
s’adhereix totalment a les demandes dels joves de Nou Barris. 
 
Coincideix que cal avançar en l’empadronament, fonamental perquè la gent pugui 
accedir als drets. Indica que això és qüestió d’una ordre política. A continuació, 
comenta que és molt greu —com el mateix Govern ha reconegut— que durant vuit 
mesos no hi hagi hagut cap de l’OAC. 
 
Conclou que la proposta és un document totalment insuficient (breu i amb contingut 
escàs, que no concreta pressupost, indicadors d’avaluació ni qui participarà d’aquests 
indicadors d’avaluació). Observa que ha de ser tot el teixit associatiu qui participi 
activament tant en la realització d’aquestes polítiques com en la seva avaluació, i tot el 
teixit ha de demanar responsabilitats als qui finalment seran els que l’aplicaran.  
 
El Sr. Francisco Garrobo, també en representació de la CUP Capgirem Nou barris, 
comenta que després de l’acord de govern entre BC i el PSC, el grup de govern ja té 
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majoria absoluta a Nou Barris, de manera que podrà fer les coses amb menys 
problemes. A continuació, qualifica de campanya electoral brutal algunes de les 
intervencions d’avui. 
 
Afirma que el Govern de CiU no va fer res per aquest ple, només una pantomima inútil, 
i tampoc no va fer res per canviar la crisi estructural del districte. 
 
Quant a la generació d’ocupació al barri, observa que els hotels són treball precari, i 
que el barri necessita treball de qualitat, fet al barri, per a la gent del barri i de manera 
cooperativa, no empreses com El Corte Inglés o l’Heron City, que només serveixen per 
explotar les joves i el poble. 
 
Pel que fa a l’empadronament, celebra que per fi hi hagi data perquè la comissió es 
reuneixi, però entén que s’hauria d’haver fet abans. 
 
Indica que el Pla de barris, elaborat per BC amb el PSC, és una còpia del que va 
elaborar fa deu anys el PSC amb ICV-EUiA, i critica que cada sis mesos es comencin 
tres barris (els primers seran Trinitat Nova, el Bon Pastor i el Besòs). Observa que 
d’aquesta manera, en molts barris no s’intervindrà fins d’aquí a quatre anys, cosa que 
no es poden permetre, i demana que s’informi sobre dates previstes per a cada barri i 
pressupostos i s’hi comenci a treballar. 
 
El Sr. Albert saluda tothom i afirma que la nova política és tan avorrida com la vella i 
manté els mateixos tics. 
 
Comenta que els que fa molts anys que són a Nou Barris són conscients que les coses 
van molt lentes, i que les estructures reals i les polítiques són molt potents. També 
saben qui fa les polítiques i, per tant, qui ha fet la reforma laboral que marca Europa 
pel que fa a polítiques d’ocupació. 
 
Constata que hi ha coses que són molt urgents i cal començar a solucionar ja, i 
demana que la Comissió de Treball comenci a treballar ben aviat i es concretin les 
mesures que es poden prendre immediatament. Observa que no es jutjarà el Govern 
per les coses que no pot fer, però que se serà totalment exigent amb les que sí. 
 
Considera que el Pla conté inconcrecions i és insuficient, però que cal desenvolupar-lo 
i, per tant, demana als partits polítics de l’oposició que hi donin suport i ajudin a 
millorar-lo. Observa que els veïns passaran comptes als polítics del districte, que 
tindrien responsabilitat si a Nou Barris no es duguessin a terme les mesures 
proposades per no haver aprovat els pressupostos. Comenta que si no hi ha 
pressupost és perquè no es vol. 
 
Per acabar, diu al Grup de C’s que molesta que es digui que s’ha de parlar de Nou 
Barris per dignificar i no malament. Subratlla que Nou Barris el dignifica la pobresa, la 
lluita dels d’anys i anys de veïns i veïnes, els barris de gent pobra i humil que ha creat 
organitzacions i cultura i ha obligat a fer un debat sobre pobresa que no s’ha donat 
enlloc més. Entén que dir que cal dignificar Nou Barris és propi de persones que 
pensen que el que és digne és el que tenen ells i que la pobresa és misèria, quan qui 
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hauria de tenir vergonya són els barris rics que evadeixen impostos, que han creat la 
bombolla fiscal i que han creat condicions laborals pèssimes. 
 
La Sra. Efi saluda a todo el mundo y pregunta cuál es el importe de la renta mínima 
mensual, que entiende que debería variar según el tipo de familia, pero que debería 
rondar los 300 euros por persona. Subraya que 427 euros son insuficientes para cubrir 
los gastos mensuales de una familia, y señala que los niños deberían recibir una 
ayuda económica para sus gastos. 
 
Expone algunos casos de amigos suyos con problemas, como una mujer que cobra 
una ayuda de 100 o 200 euros al mes y tiene cuatro hijos, o una familia que solicitó la 
PIRMI y después de tres meses sin recibir respuesta, al reclamar contestaron que no 
se aceptaba, sin dar más explicación. Cuando el hombre fue a la oficina, le dijeron que 
faltaban datos. 
 
A continuación, pregunta cuándo recibirá su familia la tarjeta monedero, que lleva 
esperando desde enero, y denuncia que los bancos están jugando con las familias. En 
su caso, han recibido una carta del banco en la que se les piden más de 400 euros al 
mes, cuando cobran 425 y el piso es de propiedad (cuando lo compraron, pagaban 
1.400 euros al mes). 
 
Por último, remarca que está esperando que la llamen para trabajar —continuamente 
busca para que sus hijos puedan comer—, y se queja de que su marido tenga que 
esperar dos años para poder volver a trabajar en Barcelona Activa, donde trabajó el 
año pasado. Subraya que la pobreza no espera a nadie, y pide que los ayuden. 
 
El Sr. Rafael saluda a todos y empieza su intervención haciendo hincapié en que es 
necesario que haya una participación ciudadana ejecutiva, es decir, que lo que 
necesitan los ciudadanos lo decidan ellos, y subraya que no hay un reglamento de 
participación. 
 
Manifiesta que se siente muy ofendido por CiU, y llama sinvergüenzas a sus 
miembros. Expone que en el año 2000 les solicitó una pensión no contributiva porque 
tiene la cadera y la vista destrozadas. Se hicieron los informes médicos oportunos y se 
llevaron a verificar a la avenida Paralelo, pero CiU negó que tuviera un grado de 
discapacidad superior, de manera que le han tenido diez años sin cobrar un duro y 
miserablemente. Afirma que CiU actuó así por venganza: se vengaron de él por un 
expediente que se encuentra en la Fiscalía General del Estado, relacionado con Jordi 
Pujol Ferrusola. 
 
El president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso le pide al Sr. Rafael que 
dedique la intervención a la medida de gobierno presentada. 
 
El Sr. Rafael afirma que las cuestiones que está planteando tienen que ver con la 
dignidad de todos. 
 
Continúa explicando que todo el Parlamento de Cataluña tiene un papel de su 
asesoría jurídica, y cuando se hizo la comisión de investigación del Sr. Pujol, no 
quisieron atenderle. 
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El Sr. Alonso insiste en que en esta sesión no pueden tratarse temas personales. 
 
El Sr. Rafael argumenta que está hablando de dignidad y de derechos, como también 
de lo que se les ha robado a todos los vecinos de Nou Barris. 
 
Insiste en que todos los miembros del Parlamento de Cataluña tienen el documento, y 
subraya que ni la CUP, que tanto habla, ni ERC se dignan a llamarle, y se dirige al Sr. 
Alonso para decirle que tiene un acuerdo de gobierno con el PSC. 
 
El Sr. Alonso vuelve a insistir en que esta sesión no es para presentar cuestiones 
personales, y le pide que finalice la intervención. 
 
El Sr. Rafael dice que está hablando de política, como han hecho todos, y de la 
imagen de los políticos. 
 
Añade que el PSC tiene una triste casualidad: en la investigación que hay en el 
Parlamento está el Ayuntamiento de Barcelona en los momentos en los que 
gobernaban PSC e ICV-EUiA. Comenta que «toda la mierda está ahí y no la han 
levantado», y que él no puede votarles ni creer en sus planes porque no son 
transparentes. 
 
La Sra. Minerva saluda a los presentes y anuncia que se dirigirá a todos los 
consejeros y a la regidora. 
 
Manifiesta que es una pena que sigan existiendo desahucios y las formas empleadas. 
Comenta que no sabe si los abogados se están vendiendo, y que los juzgados no 
avisan y se dirigen directamente cuando uno no está en casa, hecho que provoca que 
la gente viva en una incertidumbre constante. 
 
Pide que se controle a los asistentes sociales, y explica que su asistente —no tiene 
ingresos y le dan una carta para ir a buscar alimentos— la mandó al psiquiatra, 
cuando está segura de que él está más loco que ella. 
 
Por último, pide valentía para hacerse con los bancos y con los fondos buitre. 
 
El Sr. Santi Borrull saluda a todo el mundo y afirma que es una persona dialogante, a 
la que no le gusta discutir, convencida de que es necesario que todos los partidos 
vayan juntos, sobre todo en el tema de la pobreza. 
 
A continuación, pone en valor que durante el mandato 2011-2015 hubiera una 
inversión global en Nou Barris de 160 millones de euros, si bien reconoce que la 
magnitud de la crisis requiere una inversión aún mayor. 
 
Asimismo, entiende que los 40 millones del Plan serán insuficientes, pero felicita al 
Gobierno por la medida. 
 
Subraya que los políticos deben ser honestos y explicar las cosas a la ciudadanía tal 
como son. Por ello, observa que las medidas propuestas requieren tiempo, no son 
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inmediatas. Por ejemplo, la construcción de viviendas requiere que se apruebe un 
planeamiento, la elaboración de los proyectos básicos y ejecutivos, la concesión de 
permisos, etc., un proceso de dos o tres años. Entiende que la ciudadanía necesita 
soluciones inmediatas, pero insiste en que las soluciones inmediatas no existen, y en 
que los partidos deben ponerse de acuerdo para evitar demoras de más. 
 
Observa que una de las cosas que hay que mejorar es la comunicación con la 
ciudadanía, que a menudo no es consciente de los servicios, las ayudas y los recursos 
a los que puede acceder. Subraya que hay que conseguir llegar a la gente. A 
continuación, comenta que CiU también implementó varias medidas de gobierno, e 
hizo cosas bien pero también hubo cosas que no supo hacer bien, pero considera que 
hay que dar importancia a la buena voluntad que pone la gente. 
 
Puntualiza que los técnicos de Servicios Sociales no son los que deciden denegar una 
ayuda, sino que tienen que seguir unos parámetros, por ejemplo el que establece que 
una persona que cobra más de 800 euros al mes «es rica» y no se le puede ayudar. 
Subratlla que cal ajudar també la gent que no és «pobra del tot» sinó que abans era de 
classe mitjana i ara, de classe mitjana-pobra. 
 
Per acabar, demana disculpes pels errors de CiU i repeteix que cal que els partits 
deixin de banda els retrets i treballin conjuntament, sobretot pel que fa a la pobresa. 
 
El Sr. Beltrán Decive saluda a los presentes y pide disculpas por la intervención del Sr. 
Rafael, que estaba alterado. Comenta que podría traer a la sesión a un grupo 
numeroso de minusválidos para dar un espectáculo y que cada uno contara su historia 
y sus problemas, pero entiende que esa no es la manera de actuar, y le pide a su 
compañero —a quien no se le dan soluciones a pesar de conocer su historia desde 
hace tiempo— que no venga, y que en su lugar venga un representante. 
 
A continuación, indica que tenía la esperanza de que, ante la falta de dinero, se 
tomaran medidas como la supresión de los consejos comarcales, que crean duplicidad 
de trabajo y de funcionarios, y de algunos ayuntamientos. No considera lógico, por 
ejemplo, que poblaciones con diez habitantes tengan alcalde. 
 
Plantea si el presupuesto del 2016-2019 es adecuado o si se acabará con una tarjeta 
de racionamiento alimentario. Considera que el camino que está tomando el barrio es 
muy grave. 
 
Por otro lado, pregunta si de los 40.000 euros hay que pagar el IVA, ya que la cantidad 
aumentaría considerablemente, o bien es un importe directo. 
 
En último lugar, menciona a los hijos de 9.000 discapacitados fallecidos que aún no 
han cobrado su pensión, y a los 40.000 que siguen esperando una respuesta, y 
expresa el deseo de que el esfuerzo del Plan permita que el barrio sea más rico y esté 
mejor atendido. 
 
Finalitzades les intervencions del públic assistent, el president del Consell del Districte 
Sr. Santiago Alonso vuelve a dar la palabra a la regidora. 
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La Sra. Sanz agraeix totes les intervencions i les propostes, especialment les de les 
persones que han parlat en nom de Nou Barris Cabrejada, que han detallat moltes de 
les actuacions que cal incorporar a la mesura de govern. 
 
D’altra banda, valora l’esforç col·lectiu que s’ha fet per avaluar la mesura en el poc 
temps disponible. Subratlla que tant totes les àrees de govern com, sobretot, els veïns 
i veïnes, han treballat des de l’inici per concretar accions que donin resposta a les 
necessitats específiques del territori. 
 
Repeteix que el document presentat, que incorpora una voluntat política i social 
necessària per impulsar mesures que intentin millorar la situació, no és la solució 
definitiva sinó un punt de partida, i remarca que no existeix una solució màgica i que 
cal un treball conjunt de tothom, una reflexió conjunta sobre les possibles solucions. 
Posa en relleu la voluntat de tot l’equip que forma el Govern municipal de construir 
amb els veïns les propostes que ajudin a deixar enrere la injustícia i la desigualtat 
estructural que des de fa molt de temps pateixen els veïns de Nou Barris. 
 
Puntualitza que si bé la situació no se solucionarà d’un dia per l’altre, les mesures sí 
que començaran a implementar-se immediatament i, de fet, algunes actuacions ja 
estan en marxa. 
 
Posa de manifest la importància que els veïns indiquin constantment —com per 
exemple han fet avui amb el tema de l’empadronament, cosa que agraeix— quines 
coses no funcionen correctament, i observa que costa portar a la pràctica una decisió 
política, fer que tot l’engranatge d’una maquinària com la de l’Ajuntament es posi 
alhora a treballar en la mateixa direcció i que funcioni. 
 
Pel que fa a la reunió convocada per a la setmana que ve esmentada per la Sra. Pitu, 
aclareix que els estudis ja estan tots fets i ara cal coordinar-se per implementar la 
solució i aconseguir que qualsevol veí o veïna es pugui empadronar i, per tant, pugui 
accedir a uns drets bàsics posteriors. 
 
Aclareix que moltes de les accions reclamades, com ara l’educació en el lleure i totes 
les referents a l’àmbit de joventut, ja consten en el Pla d’actuació del districte, que s’ha 
treballat conjuntament, i que el Pla d’acció per la cohesió i els drets socials tampoc no 
inclou moltes actuacions que ja estan en marxa, sinó aquelles que s’han considerat 
rellevants tenint en compte una situació concreta. Explicita que el Pla d’acció ha de ser 
molt dinàmic i s’ha d’integrar amb el Pla d’inversions, amb el Pla d’actuació municipal i 
amb cadascun dels pressupostos, i subratlla que al Pla d’acció no hi ha tota la 
despesa social i tota la inversió que es farà durant el mandat. 
 
Agraeix l’actitud propositiva dels grups municipals, la seva voluntat d’aportar millores al 
document per tal d’aconseguir una eina que faci obtenir resultats al més aviat possible, 
i proposa una trobada abans del proper plenari per assolir la concreció de mesures 
demanada, que ja s’està treballant i que ja ha donat lloc a bones propostes. 
 
Conclou que totes les idees expressades i, sobretot, la bona predisposició i el 
coneixement de tothom segur que faran que el document sigui molt útil i que a poc a 
poc es construeixi el camí contra la desigualtat. 
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El Sr. Alonso dóna pas a la ronda final d’intervencions dels grups. 
 
El Sr. Joaquim Sangrà (ERC) assegura que en cap moment no ha fet campanya 
electoral, i aclareix que simplement ha volgut manifestar el ple suport del Grup 
Municipal d’ERC a les mesures presentades. Demana que no es generalitzi quan es 
parli de l’actitud d’alguns partits. 
 
A continuació, subratlla que fa anys que ERC demana que els consellers de districte 
es triïn per elecció directa. Algun dia espera que al consistori barceloní hi hagi majoria 
per avançar en aquesta direcció. 
 
En tercer lloc, aclareix que si han demanat la presència dels grups municipals a la 
Comissió de Seguiment del Pla i no la de Nou Barris Cabrejada és perquè aquesta ja 
hi és. 
 
En quart lloc, observa que ha estat precisament la CUP el partit que més ha parlat de 
campanya electoral, que ha intervingut més cops i que ha parlat més estona, però 
s’ofereix per parlar-ne posteriorment si algú considera que en la seva intervenció hi ha 
hagut alguna frase electoralista. 
 
En darrer lloc, quant als retrets a JxSí per l’actuació davant la ILP presentada al 
Parlament, demana que s’expliqui tot: la llei presentada tiraria enrere la LEC, una llei 
amb amplíssima majoria al Parlament de Catalunya, portada al Tribunal Constitucional 
i salvada pels pèls, i hi ha el compromís de complir la LEC per sobre de la llei Wert. 
D’altra banda, l’articulat de la llei presentada la faria anar al Tribunal Constitucional i a 
Brussel·les, perquè incompleix la normativa espanyola i l’europea, de manera que 
Catalunya es quedaria sense llei d’educació i hauria d’aplicar la llei Wert. Observa que 
és normal que la gent signi una ILP si se li diu que està signant per l’educació pública i 
no se li explica res més, i que és molt sospitós que no l’hagin signada ni la UGT 
d’Ensenyament, ni CCOO ni la USOC. Considera que és molt fàcil, i una manera de fer 
política ben antiga, presentar una ILP i que els grups de govern es vegin obligats a no 
donar-hi suport per després poder dir que els grups de govern no han donat suport a 
aquella ILP. 
 
Seguidament, el Sr. Adrià Ventura (CiU) agraeix el to de la resposta de la regidora, i 
reitera que el seu grup està a disposició del Govern per col·laborar-hi —i plantejar-hi 
les discrepàncies que sorgeixin— en la lluita contra una situació que fa massa anys 
que dura i que cal eliminar urgentment. 
 
D’altra banda, posa en valor la feina feta pels diferents governs en polítiques socials, si 
bé entén que tot és millorable. 
 
A continuació, el Sr. Javier Barreña (PP) lamenta que el Gobierno no haya contestado 
las preguntas que ha planteado su grupo, que entiende que el documento no aporta 
medidas concretas, cuantías concretas para cada partida ni calendarización. 
 
Por otro lado, subraya que el PP siempre apoyará cualquier medida dirigida a combatir 
las desigualdades sociales, y siempre huirá de la demagogia. 
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Desprès intervé el Sr. Juan del Olmo (C’s) poniendo de manifiesto que los vecinos y 
las entidades, necesitan soluciones, consensos y políticas a corto y a largo plazo, les 
están pidiendo a los grupos políticos un cambio en las formas y que dejen a un lado 
los repetidos reproches mutuos. 
 
Aclara que su opinión sobre los consensos es que estos no deben ser solamente 
políticos, sino también con las entidades y los vecinos, para encontrar iniciativas que 
solucionen los problemas reales del día a día de la ciudadanía. 
 
Por último, pide al Gobierno que deje de hacerle el vacío a C’s, que tiene la voluntad 
de trabajar y aportar, y da las gracias a todos los asistentes por su participación. 
 
Per últim, el Sr. Gabriel García Duarte (PSC) explicita que el PSC siempre ha apoyado 
la propuesta presentada, que considera que será útil —si bien es mejorable, como el 
propio Gobierno sabe— para empezar a implementar unas necesarias medidas de 
lucha contra la pobreza. 
 
Fionalitzades les segones intervencions dels grups municipals, el president del Consell 
del Districte Sr. Santiago Alonso constata que la regidora no vol tornar a intervenir, 
agraeix la participació de tothom i dóna per finalitzada la sessió. 
 
El president del Consell Plenari del Districte de Nou Barris aixeca la sessió a les 23.10 
hores del dia 19-05-2016. 
 
 
 
Vist-i-plau 
 
El president del Consell    El secretari del Districte 
 
 
 
 
 
 
 


