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ACTA-RESUM AUDIENCIA PUBLICA 

 
 
Data: 6  de març de 2017 
Lloc: Sala de Plens del Districte(Pl. Major de Nou Barris, 1 planta 1a) 
Hora: 19:00 h. 
 
 
Presideix: 
 
Ilm. Sr. Santiago Alonso Beltrán (C’S), president del Consell del Districte de Nou Barris 
 
 
Assistents: 
 
 
Ilma. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou Barris (BEC) 
 
 
Sra. Esther Flaquer García (BEC) 
Sra. Jennifer Coronado Ortega (BEC) 
Sr. Juan Medina Rodríguez (BEC) 
Sr. Manuel Cubero Argente (BEC) 
Sr. Antoni Tallada Martínez (BEC) 
Sr. Carlos Izquierdo Lázaro (BEC) 
Sra. Carolina Recio Càceres (BEC) 
Sra. Yolanda Fortes Picas (BEC) 
Sr. Gabriel Garcia Duarte (PSC) 
Sra. Núria Gaig Jané (PSC) 
Sr. Mario Garcia Gómez (PSC) 
 
 
Convidats: 
 
Sr. Lucas Martínez Chito, Director de Serveis a les persones i Territori del Districte de Nou 
Barris. 
Sr. Manel Ferrer Sala, Director de Serveis de Llicències i Espai Públic 
Sr. Josep Royuela Domingo Intendent Cap UT 8 Guàrdia Urbana 
 
 
Absents: 
 
Sra. Gemma Arau i Ceballos, Gerent del Districte de Nou Barris 
 
 
Secretari: 
 
Ricardo Fernández Aranda, Lletrat, Secretari del Districte. 
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Desenvolupament de la sessió: 
 
Obra l’acte el President del Consell del Districte de Nou Barris a les 19:15 hores, el qual, 
desprès de donar com a president la benvinguda als ciutadans presents en aquesta acte, 
dona la paraula al Director de Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte de Nou Barris 
Sr. Manuel Ferrer per tal de donar resposta a les qüestions sorgides i no contestades en 
l’anterior Audiència Pública celebrada el dia 12 de desembre de 2016. 
 
El director planteja les seves respostes en funció dels diferents temes que havien sortit en 
l’Anterior Audiència Pública. 
 
Pel que fa a la demanda d’un espai o àrea d’esbarjo de gossos al parc central, el director 
afirma que està en procés de revisió tots els espais o àrees d’esbarjo de gossos, que l’àrea 
concreta d’un espai per gossos al parc central està en estudi i que s’està procedint a la 
reforma de l’enllumenat de la zona. 
 
Pel que fa referència a la denúncia de la constant i nombrosa presència de rosegadors al 
Districte, el director confirma que són conscients que és un problema a nivell de ciutat i 
que s’estan efectuant converses a nivell estatal per cercar una solució a aquesta 
problemàtica, tenint en compte la prohibició provinent de la Unió Europea d’aplicar verí. 
 
Pel que fa a la situació dels parcs infantils, el director afirma que hi ha la previsió de revisar 
11 àrees, de les quals 4 seran amb criteris inclusius. En concret, manifesta que es 
revisaran els jocs infantils de l’àrea del mercat de Montserrat. 
 
Pel que fa a la demanda de zones blaves/verdes d’aparcament pels veïns de Trinitat Nova i 
altres barris, s’està en converses amb mobilitat per tal de desplegar el Pla de Mobilitat i en 
uns dos mesos es licitarà el corresponent contracte. 
 
Pel que fa al problema de la presència nombrosa de coloms i cotorres a la ciutat, el Pla de 
Ciutat preveu un sistema de progressiva eliminació de coloms amb aplicació d’un aliment 
concret per a evitar la procreació i depenent del resultat, s’aplicaria també a les cotorres. 
 
Per últim, sobre el fet d’algunes fruiteries de col·locar caixes de fruites a la vorera, el 
director informa que cal un permís especial per col·locar aquestes caixes a la vorera. 
 
Finalitzada la intervenció del director de serveis de Llicències i Espai Públic del Districte de 
Nou Barris,  el President del Consell del Districte obre el torn de paraula al públic assistent 
tot demanant o suggerint, un cop recollits els noms de les persones que volen parlar en 
l'Audiència Pública que, atès el gran nombre de persones que volen parlar, les 
intervencions es centrin en temes d'interès general del Districte i brevetat en les 
exposicions.  
 
A continuació, es detalla de forma breu i resumida totes les intervencions del públic i la 
resposta de la Regidora: 
 
 
1) Justa Villanueva. Intervé en representació de la taula oberta de Trinitat Nova. Manifesta 
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que van tenir una reunió tant amb diferents tècnics del Districte com Mossos d’Esquadra, 
Guàrdia Urbana... per problemes d’inseguretat en el barri (en aquest moment nombrosos 
assistents exhibeixen pancartes denunciant la inseguretat en el barri: robatoris, ocupacions 
il·legals, etc..). La intervinent exposa que molts habitatges que estan ocupats il·legalment 
són per persones que trafiquen amb els habitatges, no es tracta de gent necessitada sinó 
de persones que fan contractes de lloguer falsos, negocis fraudulents amb habitatges que 
no són seus... Per tant, demana més seguretat i una solució a aquesta situació. Per últim, 
també exposa que van demanar la poda d’uns arbres però no se’ls ha fet cas i no s’han 
podat, per la qual cosa, demana aquesta posa d’arbres. 
 
2) Loli. Reitera la queixa anterior. Posa l’èmfasi en la reunió que han mantingut amb 
responsables polítics, agents dels cossos de seguretat, tècnics del Districte i, per tant, és el 
moment de les solucions: més vigilància, més il·luminació. 
 
3) Elena. Veïna de Roquetes, es suma a la queixa de les dos anteriors intervinents. Afegeix 
que hi ha una riera entre els carres Nou Barris i Pla dels Cirerers que es va tancar fa temps 
i que ha quedat un espai molt brut, amb presència de rosegadors i diu que fa ja 4 anys que 
estan reclamant una solució a aquest espai. Per últim, manifesta que desconeix com serà la 
direcció del carrer Nou Barris pels cotxes, atesos els canvis que ve detectant. 
 
4) Jose. Fa una breu intervenció consistent en demanar una reunió amb responsables de 
de Mobilitat per estudiar un tema molt recurrent des de fa diverses Audiències Públiques 
com és la instal·lació de zones blaves i verdes d’aparcament pels veïns de Roquetes, atès 
que, les persones que venen a treballar des de fora de la ciutat ocupen els espais 
d’aparcament en detriment dels veïns del barri. 
 
5) Ivan. Veí de la Zona Nord. Llegeix un escrit titulat. “No me llames iluso por tenir una 
ilusión”. Manifesta que lluiten per disposar a la zona nord (Ciutat Meridiana, Torre baró i 
Vallbona) d’un poliesportiu municipal digne, denunciant la degradació i mal estat de 
conservació del CEM Can Cuiàs. 
 
6) Julián. Recolza i redunda en la queixa anterior. Afegeix que els veïns estan farts de 
promeses incomplides i no volen solucions provisionals “parches” en el poliesportiu actual 
sinó que volen un poliesportiu nou, un casal nou i equipaments nous i anuncia que els 
veïns es mobilitzaran fins que ho assoleixin. Per últim, es queixa que quan han volgut venir 
al Districte els han posat obstacles o mordaces per no arribar. 
 
7) Marta. Explica i denuncia la seva greu situació personal. Diu que l’any 2010 fou 
desnonada per un deute de 4.700 euros. En el seu moment, va parlar amb serveis socials i, 
malgrat demanar ajut, no li van donar a diferència d’altres casos que va poder comprovar. 
A partir d’aquí, manifesta que ha anat d’un lloc a un altre i actualment viu al carrer 
Viladrosa al barri de la Prosperitat. Ha pogut treure un lloguer social a la SAREB però es 
queixa que ho ha tingut que fer tota sola i que no se l’ha ajudat des de serveis socials a 
diferència d’altres casos. 
 
8) Beltran de Five. En primer lloc, dona tot el seu recolzament a la intervinent anterior i 
afegeix que en el seu col·lectiu de discapacitats es troba en molts casos similars, per la 
qual cosa, s’adreça als membres del govern del Districte indicant que el seu deute és 
canviar els barris del Districte i situacions tant penoses com la de la senyora anterior. 
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En segon lloc, mostra la seva disconformitat al el projecte de pacificació de la Meridiana 
que s’impulsa des del govern municipal i pregunta si s’ha fet algun estudi de l’impacte de 
tallar un carril de la Meridiana i la seva repercussió de cotxes que amb total seguretat 
passaran pel barri de Ciutat Meridiana. 
 
En tercer lloc, es queixa de diversos sorolls tant  a la Via Favència com a la Via Júlia.  
 
En quart lloc, en relació al tema dels habitatges, pregunta al govern quants habitatges 
socials s’han fet respecte de pla elaborat l’any 1992 amb ocasió dels Jocs Olímpics amb el 
compromís de construir 100.000 habitatges socials. 
 
Per últim, també es queixa de la circumstància que es fan inauguracions d’espais per 
animals, especialment gossos i, en canvi, no es fa res en relació al col·lectiu de les 
persones amb discapacitat. 
 
9) Carles Hernández, en representació de la CUP Capgirem Nou Barris. En primer lloc i, 
sobre la presència a la taula de l’Intendent de Guàrdia Urbana, manifesta que encara la 
GUB no s’ha disculpat amb el Regidor de l’Ajuntament de Barcelona i adscrit al Districte de 
Nou Barris, Sr. Josep Garganté per la denúncia falsa que van posar contra el Regidor. 
 
En segon lloc, manifesta que és cert, com diu el govern, que es van ajornant els 
desnonaments però al final abans o desprès arriba els desnonament efectiu de la família i, 
a vegades, ni amb la intervenció de l’Ajuntament es pot evitar. Per tant, pregunta al govern 
quines eines dona el Pla de l’Habitatge recentment aprovat i pactat amb la dreta per evitar 
els desnonaments. 
 
En tercer lloc, en relació a les línies del bus 80, 81, 82 i 83 que gestiona la empresa 
Sagalés, pregunta pel posicionament del govern en relació remunicipalització d’aquest 
servei. Afegeix que el govern dona llargues i cap alternativa per a solucionar aquest servei 
públic. 
 
Per últim, torna a denunciar una situació que es produeix al carrer Alvarado, núm. 21 
consistent en que una furgoneta blanca retira els pivots del carrer per introduir el seu 
vehicle en un local sense pagar gual, fet denunciat a les audiències públiques de l’octubre i 
desembre de 2016 i la situació continua igual. L’intervinent pregunta al govern si tant difícil 
és soldar un pivot per tal d’evitar l’abús que comet aquesta furgoneta. 
 
10) Maite Rodríguez. En primer lloc, es queixa que no s’anuncia suficientment l’Audiència 
Pública i, en concret, troba a faltar rètols a les parets del districte. 
 
En segon lloc, al carrer Francesc Layret, diu que ha quedat un espai sense utilitzar que per 
desgràcia utilitzen moles persones per mingitar generant mala olor. Per tant, demana una 
solució i que arribi abans de l’estiu. 
 
En tercer lloc, es queixa de l’estat de degradació del parc de la Guineueta. 
 
Per últim, es dirigeix al govern indicant que s’havien generat moltes expectatives i, en base 
a això, diu que haurien de demostrar que són diferents als altres govern que ha hagut al 
Districte en mandats anteriors. 
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11) Iris. Veïna de Ciutat Meridiana. Denuncia la problemàtica dels porcs senglars al seu 
barri indicant que cada vegada són més els exemplars i demana una solució perquè són 
animals perillosos  (llegeix en aquest moment un escrit de denúncia al respecte). Manifesta 
que no poden sortir al carrers amb els seus animals de companyia perquè topen amb els 
porcs senglars i són animals agressius i fins i tot arriben a estirar les bosses de menjar que 
porta la gent. Demana doncs a l’Ajuntament que prengui mesures al respecte. 
 
12) Jorge. Veí de Ciutat Meridiana. Intervé formulant dos preguntes concretes al govern. 
La primera, quan s’instal·larà la font d’aigua promesa a Ciutat Meridiana. La segona 
pregunta el motiu pel qual la Guàrdia Urbana es va endur el seu cotxe que estava aparcat 
en una zona privada. 
 
13) També és veïna de Ciutat Meridiana. Exposa dos queixes. La primera, denuncia la 
presència d’excrements de gossos en les voreres del barri i, en segon lloc, es queixa que 
no li ha arribat la targeta d’ajut d’aliments d’aquest any, ajut molt necessari pel 
manteniment dels seus fills. 
 
14) Gregorio. També és veí de Ciutat Meridiana. Es queixa de l’actuació de Guàrdia Urbana 
a vegades per un excés de cel i altres vegades per inacció, la qual cosa, reconeix que ha 
tingut algun enfrontament amb agents de la Guàrdia Urbana. Diu que la urbana no actua 
en temes d’inseguretat del barri o no veu cap agent policial a la porta dels col·legis i altres 
vegades  venen dos i tres cotxes policials per actuacions alguns nois joves o quan fan 
controls d’alcoholèmia, la qual cosa, ho troba incoherent i afegeix que moltes vegades 
semblen més recaptadors que persones que han de tenir com a missió protegir al ciutadà. 
 
15) Roy. Critica la configuració i funcionament dels plans d’ocupació del districte. Censura 
que el pla de barris contempla formacions sense retribució per acabar netejant els carres i 
això considera que és precarietat laboral. Així mateix es queixa de la ocupació en matèria 
de turisme. Diu que aquest tema no es gestionat des de Barcelona Activa sinó des d’ETT. 
Per tant, pregunta al govern, si quan es fan els processos de selecció de personal es miren 
o no els currículums. Posa el seu exemple personal, diu que sap anglès (en aquest moment 
l’intervinent canvia de llengua i parla íntegrament en anglès) i, en canvi, l’envien a netejar 
carrers. Per tant, pregunta al govern si creuen que els actuals plans d’ocupació, tal i com 
estan configurats, resulten eficients. 
 
16) Manuel Giraldo, president del casal de gent gran Cosa Nostra. Formula dos queixes. La 
primera, es queixa de la presència d’excrements de gossos a la porta del casal i demana 
acotar la zona per tal d’evitar les caques de gossos. La segona, es queixa que hi ha una 
determinada gent que viu a la Plaça Sóller i que va al casal  a “asearse” i això no hauria de 
ser així. 
 
En aquest moment, el president del Consell del Districte Sr. Santiago Alonso anuncia que, 
davant de la quantitat de temes que han sortit, la regidora donarà resposta a aquestes 
intervencions per desprès continuar amb les intervencions del públic assistent, contestant 
de forma individualitzada. 
 
Sobre el tema de la inseguretat en el barri de Trinitat Nova plantejat per les senyores Justa 
Villanueva i Loli (intervinents número 1 i 2), la Regidora diu que és cert que s’havia assumit 
el compromís de millorar la il·luminació en el casal de barri. És cert que han tardat que 
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creu que aquesta mateixa setmana estarà solucionat. Així mateix, diu que s’està treballant 
sobre la inseguretat en general: robatoris, ocupacions il·legals. 
 
Al Sr. Gregorio (intervinent número 14) la Regidora respon que s’han fet reforços de 
Guàrdia Urbana per visualitzar més la presència d’efectius policials als barris. Així mateix, hi 
ha en marxa un projecte de policia de proximitat per tal de treballar més des de la lògica 
col·laborativa que no pas sancionadora. 
 
A la Sra. Elena (intervinent número 3) la Regidora respon que la zona està actualment en 
obres. No obstant això, en posen a treballar per millorar la situació. En relació a la 
presència de rosegadors, el tema està en com no aplicar la prohibició que marca la Unió 
Europea i, en aquest sentit, l’Agència de Salut Pública, està treballant sobre el tema per 
cercar una solució. 
 
Al Sr. Jose (intervinent número 4) que demanava una reunió amb mobilitat pel tema de la 
zona blava i verda pels veïns del barri, la Regidora respon que no hi ha cap problema per 
convocar una reunió amb mobilitat per parlar d’aquest assumpte. 
 
Al Sr. Ivan (intervinent número 5) la Regidora respon que és conscient de l’estat de 
conservació del CEM Can Cuiàs i, en aquest sentit, afirma que no pot seguir així. La 
Regidora informa que estan treballant amb l’IBE per cercar una solució. El que es produirà 
és una rehabilitació al màxim possible del CEM Can Cuiàs, que és el compromís que van 
adquirir així com que en aquest mandat pugui haver un projecte d’equipament. De 
moment, el que sí disposen és de pressupost específic per a la rehabilitació del CEM Can 
Cuiàs, si bé està d’acord en que hi hagi un poliesportiu digne a la zona. 
 
Al Sr. Julián (intervinent número 6) que redundava en la petició d’un poliesportiu nou, la 
Regidora respon que, de entrada, amb la rehabilitació programada garantiran la 
funcionalitat del poliesportiu malgrat que la idea final sigui la d’un poliesportiu nou però 
avui per avui el que cal és la rehabilitació digne de l’equipament existent. I el que sí 
discrepa radicalment la Regidora és en el fet que hi hagi mordaces o obstacles per venir al 
Districte a parlar. 
 
Respecte del cas particular de la Sra. Marta (intervinent número 7), a la Regidora li sembla 
un drama que va començar l’any 2010. Afirma que la consellera Sra. Carolina Recio ha 
recollit tota la informació i se la intentarà ajudar com s’ha fet en altres ocasions en aquest 
mandat. Amb tot, la Regidora informa a tothom que no cal arribar en una situació com la 
de la Sra. Marta a l’Audiència Pública, que hi ha molts canals per arribar al govern. 
 
Al Sr. Beltran de Five 8intervinent número 8), la Regidora diu, en relació al projecte de 
pacificació de l’Avinguda Meridiana, que ara mateix hi ha 4 projectes sobre la taula i que 
els veïns exigeixen que la Meridiana deixi de ser una autopista urbana. És cert que una de 
les opcions planteja com a solució reduir la Meridiana en un carril al trànsit però es decidirà 
el futur d’aquesta via entre tots. Comparteix la idea que la reforma de la meridiana no pot 
comportar el col·lapse d’altres zones (especialment Ciutat Meridiana) i que la Meridiana 
sigui accessible. També informa que la idea del govern és que la reforma de la Meridiana 
abasti des de Glòries fins el nus de la Trinitat, perquè desprès ve la C-17 i es una carretera 
d’àmbit estatal. 
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Al representant de la CUP Capgirem Nou Barris, Sr. Carles Hernández (intervinent número 
9), la Regidora diu que una de les prioritats del govern és el dret a l’habitatge. Els hagués 
agradat disposar de més pisos quan van arribar al poder i anuncia que ara s’adquiriran 500 
pisos més per donar-los sortida social. Així mateix informa que estan treballant per canviar 
el planejament per incorporar l’habitatge protegit i creu que altres administracions 
públiques haurien de fer polítiques d’habitatge com la de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Respecte del tema del bus d eles línies 80 a 83, informa que s’està treballant perquè les 
dites línies tinguin el millor servei possible. 
 
Per últim, respecte de la problemàtica del carrer Alvarado, la Regidora diu que donarà de 
nou les instruccions per soldar el pivot d’aquest indret. 
 
A la Sra. Maite Rodríguez (intervinent número 10), la Regidora respon que miraran la 
cartellera dels plens, audiències públiques i altres òrgans de participació. Així mateix, 
comunica que s’apunta la problemàtica del carrer Francesc Layret per mirar de solucionar-
ho i, pel que fa al Parc de la Guineueta, diu que en el PAD es preveu el projecte de 
transformació del parc. Per últim, en relació a les expectatives creades al voltant del nou 
govern municipal, la Regidora afirma que són conscients d’això, el govern vol estar al 
servei dels veïns i que el seu objectiu està en l’interès públic i, per tant, continuaran 
esforçant-se en això. 
 
Sobre la problemàtica dels porcs senglars posat de manifest per la Sra. Iris (intervinent 
número 11), la Regidora respon que es tracta d’una problemàtica que afecta a tot el front 
de muntanya. La Regidora anuncia que s’impulsaran mesures al respecte, algunes de tipus 
caseres, desbrossament dels boscos i s’ha contractat un servei amb la UAB per fer 
captures, desbrossaments, etc... En qualsevol cas afirma que per res del món s’ha de 
donar menjar a aquests animals perquè es llencen a sobre del menjar i no marxen dels 
carrers. 
 
Al Sr. Jorge (intervinent número 12) que havia formulat dos preguntes concretes, la 
Regidora està en condicions de respondre a la primera relativa a la instal·lació d’una font a 
Ciutat Meridiana, informant que la font ja està encarregada i pagada i només ha de 
confirmar-se la data de la seva col·locació. 
 
A la Sra. Efi (intervinent número 13), la Regidora respon que la Comissió de Govern de 
ciutat ha aprovat el pressupost de la targeta solidària i que la rebrà en el seu domicili molt 
aviat. Si fins ara no s’havia tornat a activar la targeta solidària és perquè encara no s’havia 
aprovat el corresponent pressupost. 
 
Al Sr. Roy (intervinent número 15), la Regidora respon que l’objectiu amb el programa 
treballa als barris es fa a través del SOC. Pel que fa als plans d’ocupació de l’Ajuntament, la 
Regidora informa que són 6 mesos de formació i 6 mesos d’ocupació i que es paga tot. La 
Regidora diu que hi ha convocatòries més generals on els currículums són més laxos però 
també més específiques on l’intervinent pot tenir oportunitats amb el coneixement de 
l’anglès. En qualsevol cas, la Regidora aclareix que evidentment es miren els currículums 
en les diferents convocatòries que esta efectuant l’Ajuntament pels plans d’ocupació. 
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Donada les respostes individualitzades d’aquest primer torn, el president del Consell del 
Districte dona de nou la paraula a les persones que han volgut intervenir en aquesta 
Audiència Pública i que han dit el seu nom al principi de la sessió, recordant que les 
intervencions han de ser breus en la mesura del possible i que tractin de temes del 
Districte. 
 
17) Miguel. Representa a l’assemblea d’aturats de Nou Barris. Comença afirmant amb 
caràcter general que la reforma laboral ha portat precarietat. Mostra la seva disconformitat 
amb la llei, demana la desaparició de les ETT, el repartiment del treball o garantir les 
pensions entre altres reivindicacions generals de caire polític. Proposa que, atès que 
l’Ajuntament ha anunciat un superàvit en aquest exercici passat, que els diners es destinin 
a fomentar la ocupació. 
 
18) Pedro Acosta. Veí de Ciutat Meridiana. Denuncia vàries coses: en primer lloc, diu que 
durant el passat cap de setmana la il·luminació pública ha estat encesa tant de nit com de 
dia, per la qual cosa, és un dispendi innecessari. En segon lloc, es queixa de l’estat del pipi 
can de Ciutat Meridiana i diu al govern si és que el tenen que retirar ells mateixos. En 
tercer lloc, demana quan es posaran las marquesines del bus a la zona de Can Cuiàs. 
També demana escales automàtiques, així com la instal·lació dels jocs infantils al seu barri, 
entre altres reivindicacions. 
 
19) Filiberto Bravo, president de l’AAVV de Ciutat Meridiana. Comença la seva exposició de 
forma irònica dient que en las darreres notícies havia sortit que el barri de Ciutat Meridiana 
és el barri més pobre de Barcelona, afegint que el nou govern els ha apropat més a la 
misèria. 
 
En segon lloc, denuncia el mal estat de conservació i la degradació que pateix el CEM Can 
Cuiàs i afegeix que li agradaria que el conseller d’esports s’hagués aporpat alguna vegada 
al CEM. 
 
Pel que fa a la situació dels parcs infantils, diu que no pot ser que passin a  ser a la 
pràctica veritables pipi cans. Per tant, tot continua igual i encara estan esperant la 
instal·lació dels nous aparells. 
 
També denuncia que les pèrgoles s’han trencat per la forçà del vent i demana el seu 
arranjament. 
 
Pel que fa a les obres del carrer Pedraforca, diu que malgrat que les obres es van acabar el 
mes de setembre de 2016 segueixen sense esborrar la ratlla groga. Ara fa pocs dies 
denuncia  que es van posar 8 multes a les 21:30 hores. Per tant, demana esborrar aquesta 
ratlla que causa equívocs i perjudicis. 
 
Pel que fa al tema dels desnonaments exprés. El govern de la ciutat diu que és culpa de 
tothom menys d’ells però el cert és que no hi ha pisos d’emergència i la gent es veu 
abocada a la ocupació il·legal. 
 
Per últim, diu en relació al nou punt d’assessorament energètic, que no s’ha informat als 
veïns de Ciutat Meridiana d’aquest nou servei i ho critica. 
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20) Mónica Palet. Veïna de Vallbona. Exposa quatre qüestions diferents. La primera, 
demana informació sobre el projecte que es presenta a l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
per part del Govern de l’Estat en relació al soterrament de la R2 de RENFE al seu pas pel 
municipi de Montcada i Reixac. En segon lloc, en relació a les unitats de mesures de 
contaminació implantades per l’Ajuntament de Barcelona, troba a faltar una unitat a la 
Zona Nord. En tercer lloc, felicita al govern del Districte per la urbanització del carrer Oristà 
llargament desitjada pels veïns del barri però demana un sistema de rec dels taluds i que 
es publiciti a la web del Districte. Per últim, demana l’allargament del projecte de 
pacificació de l’Avinguda Meridiana fins a la Zona Nord per la C-17 per tal de reduir la 
velocitat dels cotxes que entren i surten de Barcelona per aquesta via.. 
 
21) Vicente Daza. En anteriors Audiències Públiques l’intervinent havia demanat posar uns 
pivots al carrer Malgrat per a evitar els camions de càrrega i descàrrega del Caprabo 
d’aquesta zona. Doncs bé, manifesta que encara no s’han posat aquests pivots i, com a 
conseqüència, creu que dits camions espatllaran les noves rajoles col·locades al carrer. En 
segon lloc, torna a demanar com en altres ocasions que es retiri 5 metres l’àrea de gossos 
que hi ha al Passeig Andreu Nin per tal d’evitar que la sorra que tiren els gossos arribin a la 
vorera on passen les persones. Tema ja denunciat i ho torna a posar de manifest. Per 
últim, demana canviar la font d’aigua que hi ha al Passeig Andreu Nin perquè està molt 
deteriorada i treure les caques dels gossos de les pistes de petanca d’aquesta zona. 
 
22) Joaquin Esteban. L’intervinent porta un escrit amb un total de 12 reclamacions. No 
obstant això, desitja exposar-les oralment al govern per donar alguna explicació addicional. 
Destaquem algunes d’aquestes peticions: a) no vol que desaparegui la línia 36 del bus per 
la cinquena fase de la instauració de la xarxa ortogonal així com que es restaurin algunes 
parades del V27 que s’han modificat; b) diu que els trens de la línia 5 del metro no són 
accessibles per les persones amb discapacitat física; c) demana la instal·lació de bancs per 
seure’s en diferents indrets: carrer Maladeta amb Estudiant, carrer Deià o Avinguda Rio de 
Janeiro; d) Reclama posar un mirall pels cotxes a l’alçada del número 15 del Passeig Ciutat 
de Mallorca; e) Demana reparar les baldoses espatllades de l’Avinguda Rio de Janeiro; f) 
Denuncia escassa il·luminació al carrer Emili Roca i demana, per tant, més il·luminació en 
aquest carrer; g) Es queixa que no s’ha fet cas a la seva proposta de construir un pàrquing 
de 5 plantes a la Plaça Sóller (4 de lloguer i 1 de rotació); i h) Formula altres peticions com 
una caseta pels jardiners de Porta i el lloguer d’un local per a evitar que es traslladin a la 
Plaça Maragall. 
 
Per últim, fa una nova proposta, en aquet cas, per acabar amb la colònia de rosegadors 
presents a la ciutat de Barcelona: guix i aigua es suficient, no cal cap tipus de verí per 
acabar amb els rosegadors. 
 
23) Nicolasa. Viu com a lloguetera al número 75 del carrer Sant Iscle. Manifesta que hi ha 
la obligació de tenir president en la comunitat de propietaris i són aquests els que han de 
solucionar els problemes de convivència que es pateix en aquest indret. Per tant, pregunta 
a qui s’ha d’adreçar per a exigir una presidència en la escala que viu com a lloguetera. Ho 
exigeix perquè en aquesta adreça es produeix tràfic de drogues davant els nens, problemes 
d’incivisme, de seguretat,etc.. 
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24) Diana. Exposa un problema personal i és que ha rebut 12 rebuts iguals de la 
companyia del gas. La seva filla s’ha intentat posar en contacte amb la companyia del gas i 
no ho ha pogut arreglar, per la qual cosa, demana ajut al Districte. 
 
25) Neus. La intervinent es queixa de la situació de degradació que pateix el Parc de la 
Guineueta. Diu que hi ha un pam d’aigua i que les cases del voltant es cauen. Vol una 
resposta a aquesta problemàtica. 
 
26) Constantí. Manifesta que viu d’okupa i que ha estat desnonat en vàries ocasions. La 
Sra. Carme Porta l’ha demanat documentació per poder tramitar un lloguer social però vol 
saber quant li costarà aquest lloguer social. També es queixa que no sap res del procés de 
selecció dels plans d’ocupació del Districte de Nou Barris. 
 
27) Clemente Puente. Veí de Ciutat Meridiana. Demana al govern quan s’arranjaran els 
parcs perquè fins ara únicament han posat sorra com a solució provisional però vol una 
solució de caràcter definitiva, concloent que el govern no ha fet res en aquesta matèria. 
 
28) Abel. Fa una intervenció de caràcter polític. En primer lloc, vol profunditzar sobre el 
tema dels aturats, indicant que ha participat en el Pla de desenvolupament econòmic que 
presentarà el govern en el proper plenari però que topen amb alguns límits o obstacles 
com ara que no es pugui acabar amb les ETT. Conclou que l’obstacle és la Llei Montoro 
que limita molt la capacitat de contractar dels Ajuntaments. En segon lloc, també censura 
l’atac que pateixen les pensions amb pèrdua de la capacitat adquisitiva dels pensionistes i 
el greu problema que això suposa per molta gent. En tercer lloc, posa l’accent en la lluita 
per la reducció de les llistes d’espera de la sanitat pública i, per últim dona el seu total 
suport a la manifestació que faran els estudiants per la educació pública i la reducció de 
taxes universitàries. 
 
29) Manu. Veí de Trinitat Nova. Exposa diverses qüestions. En primer lloc i, pel que fa als 
equipaments del seu barri, demana un local per les reunions dels veïns. Diu que està 
previst un casal però tarda molt i han d’anar a la casa de l’aigua amb els tècnics, etc.. En 
segon lloc, demana un pla d’usos del barri i que sigui presentat en el Consell de Barri de 
Trinitat Nova. En tercer lloc, denuncia diverses qüestions de caràcter mediambientals i, pel 
que fa a la comunicació, denuncia que no s’ha donat suficient difusió al dia d’Andalusia 
d’aquest any. 
 
30) Dolores. Comunica que el dia 8 de març coincidint amb el dia de la dona, es farà un 
homenatge a les 17 dones que han mort a causa de la violència masclista aquest any 2017, 
dones que no podran lluitar pels seus drets i demana que es pugi la assignació econòmica 
en forma de subvenció a les entitats que recolzen a les dones. En altre ordre de coses, es 
mostra enfadada perquè ha sabut del destí d’una sèrie de metres quadrats de l’espai de 
cotxeres Borbó a través de l’alcaldessa i no pas per l’equip de govern del Districte de Nou 
Barris. 
 
31) Joan Rivas. En primer lloc, i de manera vehement diu que moltes de les coses que 
estan demanat els intervinents, no les pot tramitar el Districte perquè no és facultat seva i 
diu de forma crítica que es demana es demana però treballar ni déu. En segon lloc, 
pregunta al govern el motiu pel qual es va treure el pipi can de la Plaça Sòller i es queixa 
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de la brutícia generada per les caques dels gossos i burilles de cigarretes als carrers del 
Districte. 
 
32) Carmelo Vico. Amb caràcter general, es queixa que els diferents governs del Districte 
no han solucionat res en els últims anys i pregunta a l’actual govern que faran al respecte. 
Incideix que se suposa que el Districte de Nou Barris és una prioritat i en matèries com ara 
seguretat, neteja i altres no s’ha fet res. Demana una vegada més que es farà amb el 
carrer Nou Barris, han posat uns arbres i “estiercol” i això portarà els gossos. Vol que el 
carrer Nou Barris sigui de doble sentit de circulació i no com ara de sentit únic. 
 
33) David Gutierrez. Ve en representació del club de bàsquet Canyelles. Manifesta que el 
barri de Canyelles porta 30 anys demanant una pista de bàsquet coberta. Han obtingut 
finançament privat, disposen d’informes tècnics... i desconeix perquè està trabat el 
projecte. La pista actual es descoberta i quan plou els partits s’han de suspendre, passen 
fred a l’hivern i calor a l’estiu. Per tant, demana una pista coberta a Canyelles pel seu club 
de bàsquet. 
 
Finalitzades totes les intervencions del públic assistent, el president del Consell del Districte 
Sr. Santiago Alonso dona de nou la paraula a la Regidora del districte per tal de contestar 
de forma individualitzada les diferents qüestions que han anat sortint. 
 
Al Sr. David Gutierrez (intervinent número 33), la Regidora respon que faran una reunió 
amb els representants del club de bàsquet Canyelles per tractar la seva demanda de 
cobriment del pavelló en el que juguen. Afegeix que, quan es va fer el PAD del Districte, 
pensaven que amb la reforma del CEM Artesania era suficient. Per tant, ara es tracta de 
veure la millor solució possible tenint en compte la labor social i esportiva que fa el club de 
bàsquet Canyelles. En conseqüència, la Regidora proposa una reunió amb el conseller 
d’esports i del barri de Canyelles per tractar aquest tema i que la predisposició del govern 
del Districte és total per tal que el club de bàsquet Canyelles no desaparegui com comenta 
en la seva intervenció el Sr. Gutierrez. 
 
Al Sr. Filiberto Bravo (intervinent número 19) i altres intervinents com ara la Sra. Mónica 
Palet (intervinent número 20) la Regidora respon respecte del projecte de pacificació de 
l’Avinguda Meridiana que la seva idea és que la transformació d’aquesta via sigui des de 
Glòries al nus de la Trinitat, en concret fins el pont de Sarajevo. Considera bàsic que la 
transformació vagi des del pont de Sarajevo al nus i hauran de parlar amb la generalitat 
per tal que això sigui possible i ho diu en la seva condició de Regidora d’Urbanisme de 
Barcelona. Més enllà del nus no és possible perquè comença la C-17 i és carretera de 
l’estat. 
 
Respecte del punt d’assessorament energètic, la Regidora respon al Sr. Bravo que Nou 
Barris és l’únic Districte que té dos punts PAE, afegint que creu que s’ha donat suficient 
informació però que, si cal donar-ne mes es farà. 
 
A la Sra. Monica Palet, a banda de la resposta donada per la pacificació de l’Avinguda 
Meridiana, considera que és una bona proposta la idea de crear un sistema de rec dels 
taluds en relació a la urbanització del carrer Oristà i que es publiciti a la web del Districte. 
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Al Sr. Vicente Daza (intervinent número 21), la Regidora respon que arranjaran el pivot per 
tal que la carretilla de l’establiment comercial no passi per les rajoles noves instal·lades. 
 
Al Sr. Joaquin Esteban (intervinent número 22), tenint en compte que ha presentat un 
document amb 12 peticions, la Regidora diu que se les miraran i es donarà la corresponent 
resposta a cada una de les demandes. 
 
A la Sra. Nicolasa (intervinent número 23) sobre el fet de preguntar a on s’ha d’adreçar per 
tal que es pugui exigir una presidència de Comunitat de propietaris en la finca ubicada al 
carrer Sant Iscle, 75, la Regidora diu que no està en condicions de poder oferir-li una 
resposta en aquests moments. D’altra banda, la Regidora diu que, respecte dels problemes 
de convivència..., ha anat a aquest emplaçament a veure’l i manifesta que s’estan fent 
reunions específiques amb les diferents àrees afectades. És un tema que se l’han trobat ara 
i que s’ha de treballar amb tots els serveis municipals implicats. 
 
A la Sra. Diana (intervinent número 24) que parlava del tema dels 12 rebuts de la 
companyia del gas, la Regidora diu que li agafen les dades per estudiar el problema. 
 
Al Sr. Constantí (intervinent número 26), la Regidora respon que s’estan fent lloguers 
simbòlics en casos com el seu, que es resolen els casos de forma individualitzada i que 
buscaran la fórmula per poder pagar el lloguer social que li demanen i, per tant, demana 
que enviï tota la documentació a la Sra. Carme Porta. 
 
A la Sra. Dolores (intervinent número 30), la Regidora agraeix l’apel·lació que ha fet al 
tema de la violència masclista i que es subvencionarà al màxim possible els projectes 
feministes. Pel que fa al tema de cotxeres Borbó, la Regidora diu que el terreny pendent és 
de la Generalitat. Volien aquest terreny però s’ha arribat a un acord global a nivell de 
ciutat. Què es farà en aquest espai? Un procés participatiu al respecte, si bé afegeix que és 
estratègic la creació d’una escola bressol. 
 
Al Sr Manu (intervinent número 29) la Regidora diu que buscarà informació sobre el tema 
del “arzobispado” i no creu que el pla urbanístic de Torre Baró afecti al barri de la Trinitat. 
Respecte del tema de no comunicar res del dia d’Andalusia diu que es reforçarà en els 
propers anys i que està d’acord amb la celebració del dia d’Andalusia. 
 
Al Sr. Clemente Puente (intervinent número 27), la regidora li anuncia que hi haurà tres 
parcs infantils nous a Ciutat Meridiana. 
 
Finalment, per donar resposta al Sr. Carmelo Vico (intervinent número 32) respecte de la 
situació que es genera al carrer Nou Barris i les actuacions endegades en aquesta zona, 
cedeix la paraula al conseller tècnic Sr. Carlos Izquierdo Lázaro qui, en primer lloc, 
manifesta que des del principi de la legislatura, s’estan fent coses en aquesta zona. 
Respecte del sentit únic del carrer Nou Barris, s’ha fet per a poder ampliar la Plaça de les 
dones així com per a donar resposta a les demandes dels veïns del carrer Aiguablava o Port 
Lligat. Es pot estar d’acord o no amb aquesta decisió però considera el conseller que es 
guanya més espai públic pels vianants i aquesta és una de les seves prioritats polítiques. 
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Finalizada aquesta intervenció, i sense més assumptes a tractar, el President del Consell 
del Districte, tot agraint als intervinents que hagin centrat les seves reclamacions en temes 
del Districte, dona per tancat l’acte quan són les 23:06 hores. 
 

 


