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RESUM DEL CONSELL DE BARRI EXTRAORDINARI DE CIUTAT MERIDIANA 

 

Data: dimecres, 27 d’octubre de 2021 

Lloc: Centre Civic Zona Nord 

Hora inici: 19.30h 

Hora de finalització: 22:15h. 

Composició de la taula: Presideix la taula el sr Xavier Marce (Regidor del Districte de 

Nou Barris), Sra. Eva Tolosana, Vicepresidenta del Consell, Sr. Albert Batlle, Tinent 

d’Alcalde i responsable de  Prevenció i  Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Sr. 

Gabriel Duarte Gerent del Districte de Nou Barris, Sr. Josep Royuela, Intendent de la 

GU del Districte de Nou Barris, i el Sr. Jordi Garcia, Cap de Mossos d’Esquadra a Nou 

Barris. 

Assistents: 

 Sra Sheila Guerra, Consellera tècnica de Nou Barris  i Consellera de Prevenció i 

Seguretat a Nou Barris, sr  Toni Pallares, Conseller de Govern a Ciutat Meridiana i Torre 

Baró. sra Carol Recio Consellera de Vallbona, sra Alexandra Lopez (Bcn en comú) sr 

Miquel Roman i sra  Montserrat Cuspinera (ERC), sr Javier Barreña (PPc), sr Juan del 

Olmo i sra Noemí Martín (Ciutadans). 

70 veins i veïnes de manera presencial. Cap participant on line.  

Sr Rafael Tubau, Tècnic de Prevenció i Seguretat del Districte de Nou Barris i sra Maite  

Berges, Tècnica de Gestió de Projectes del Districte de Nou Barris   

ORDRE DEL DIA 

Presentació del consell de barri. 

1. Incivisme i Seguretat. 

2. Torn obert de paraules 
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TEMES TRACTATS 

1. Incivisme i seguretat. 

La Vicepresidenta del Consell de Barri, Sra. Eva Tolosana explica els motius per a 

realitzar la demanda d’un Consell extraordinari en relació al tema de la Inseguretat i la 

manca de civisme. Demana, sota una recollida de 900 signatures de veïnes  del barri, 

una major presència policial i una comissaria fixa al barri. 

Denuncia els fets que provoquen aquesta sensació d’inseguretat: pisos on es fa venda 

de drogues, grups de consumidors de tòxics al costats dels parcs infantils, baralles 

entre menors   amb “armes blanques”, increment  de la violència masclista,... 

Exposa que els veïns no denuncien per por a represàlies. I constata el temor de la 

població cívica a ser expulsada del barri. Tot seguit s’obre el torn de paraula: 

1er bloc intervencions veïnals (9) 

*Queixes per us intensiu d’espai públic, infants sols sense supervisió a diferents 

horaris, també nocturns,  alarma per les baralles entre adults i entre menors amb 

armes blanques, percepció de perill que es barreja amb la manca de civisme. 

Amenaçes i delictes greus (venda drogues). 

Propostes. Millorar resposta del 112, mes presencia policial,  recuperar figures com 

el “sereno”. 

En resposta a aquestes aportacions del públic el tinent d’alcalde, Sr. Albert Batlle fa les 

següent intervenció: 

Demana disculpes per possibles disfuncions de l’administració i expressa que prenen 

nota de les demandes. Anuncia l’increment previst de professionals a la GU, al voltant 

d’uns  1.000 nous agents. 

Exposa breument els dispositius que hi ha previstos en relació a les problemàtiques 

esmentades: l’Increment de dispositius de “saturació”, la identificació i intervenció en 

espais “conflictius” i  la major presència de proximitat dels dos cossos policials (GU i 

ME). 

El  Sr. Xavier Marce, reitera la voluntat municipal d’exercir major pressió en la venda 

de begudes alcohòliques, així com  l’acció quirúrgica en els punts crítics , i la necessitat 

d’abordar aquestes problemàtiques en espais de treball més reduïts com les taules de 

Prevenció. 
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2on bloc d’intervencions veïnals: (7) 

*Queixes x bolletots recurrents els caps de setmana i els vespres-nits, detecció 

puntual  de restes de drogues (Pols blanca) en la via pública. Manca de civisme que 

impacta en l’estat del barri malgrat els esforços de neteja i manteniment (ascensors 

vandalitzats, parterres bruts etc..). Cronificació d’algunes problemàtiques (revetlla S 

Joan,  incompliments horaris nocturns dels bars i alguns establiments... Manca 

d’efectius i dades contradictòries sobre nous agents GU. Infractors que s’encaren si 

els crides l’atenció. Suport dels veïns de TB. Malestar x declaracions de portaveu 

sindical.  

Propostes. Recuperar la Policia comunitària i pròxima. Comissaria pròpia. Nous 

agents que reforcin torn de nit. 

*El Sr. Josep Royuela, en resposta a aquestes intervencions exposa la casuística actual 

en relació als diferents espais “diana” del barri:  

Plaça  Roja: no han detectat tràfic de drogues, tot i que  hi ha un grup en seguiment. 

Plaça Verda: les terrasses estan controlades, els infants continuen jugant a futbol. 

Revilux: el problema mes greu  està contingut. C/  Agudes: hi ha un bar amb un 

expedient obert per insonorització. 

 Pl. del Metro: es va evitar la presència de cotxes amb altaveus per Sant Joan. Mercat 

de Núria: s’està intervenint. C/ Perafita: està en seguiment. 

Recorda els dispositius de “saturació” programats conjuntament amb ME, i emplaça a 

seguir tractant  aquests temes en espais conjunts de treball. 

* Sr. Albert Batlle,  

Creu que cal reconduir les sensacions d’angoixa i por expressades. Explica la tasca 

municipal de insistir en la revisió  legislativa en relació a les conductes delictives 

reiterades. 

3er bloc d’intervencións veïnals (6) 

Alguns veïns nomes tenen drets i no deures. Cal insistir en aquests últims. 

Manifestació de por a sortir pel carrer, després d haver viscut assetjament. Punt 

negre a Rasos 94,  abocaments d’escombraries.  
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Propostes. Tancar l’accés al parterre de Rasos 94. Increment de les sancions i en cas 

de insolvència oferir treballs alternatius. Una comissaria fixa al barri. Malestar per la 

presencia als desnonaments de ME. 

En resposta a aquestes qüestions el Sr. Jordi Garcia exposa. 

La situació del barri, des del punt de vista policial, no es alarmant, tot i que  en relació 

a alguns dels temes apuntats constata la dificultat de poder intervenir, per exemple  en 

els domicilis particulars en els casos de possible venda de drogues. 

Explica també que ells son policia judicial i estan obligats a fer complir les resolucions 

que els hi dictin. Justifica la presència de nombroses furgones  en els desnonaments 

donat que son intervencions planificades prèviament. 

4art bloc d’intervencions veïnals (2) 

Es demana combinar l’acció policial amb un pla pedagògic a mig termini i concreció 

de les mesures que s’implementaran 

 Es dona per acabat el Consell de Barri  a les 22,15. 

 


