ACTA COMISSIÓ URGÈNCIA CABANYAL 22 JULIOL
Assistentxs ajuntament/taula:
 Regidora Seguretat ciutadana, Sandra Gómez
 Responsable comissió, regidor urbanisme, Vicent Sarrià
 Regidora cultura, Glòria Tello
 Regidora vivenda, Maria Oliver
 Regidor participació, Jordi Peris
 Regidora medi ambient, Pilar Soriano
 Regidora desenvolupament humà, Consol Castillo
Assistents col·lectius socials
 Salvem el Cabanyal
 AAVV Cabanyal-Canyamelar
 Associació Comerciants
 Brúfol
 Millorem el Cabanyal
 Cabanyal Reviu
 Si Volem
 La Cuina en Acció
 PAVIMAR
 Mercat El Cabanyal
Jefatura policía local, direcció policia local.
Total: 31 persones
1.- CONVOCATÒRIES
Sarrià explica que han convocat tan sols als col·lectius que inicialment van
participar, i recorda que aquest espai és redüit pel principi d’eficàcia i la urgencia
de la comissió.
2.- RESUM SITUACIÓ (pressupost total 22m)
● Normativa
- Moció instant a Les Corts a derogar l’execució del PEPRI que será debatuda al
proper Ple de l’Ajuntament. Propera reunió es celebrarà una primera reunió.
- Tornar al PGOU 1988, respectant el règim d’alçades inicials (5 en algunes casos),
impulsar règim transicional.
- Elaboració paquet de normes per cobrir el abans esmentat que serà aprobada el
dilluns
● Urbanisme
- Mesures primera any: Pla Confiança 2010 (10m) que comporta un programa de
renovació de paviment, voreres, carrers etc, que cubreix el 60% del barri amb una
partida de 6m, que hores d’ara, no s’havia iniciat.

● Conselleria Vivenda:
6m assignats a l’àmbit de la prolongació destinades a millores i
rehabilitació urbana que gestionarà la conselleria. Una part es podrà
destinar a rehabilitació patrimonial.
● Vivenda:
Actualmente están elaborant un cens de l’estat (solars i vivenda), amb
atenció urgent als espais en greu deteriorament.
● Acció policial:
- Resultat total:
31.000 kg xatarra, 365 intervencions, 115 denuncias de tràfic, 20 actuacions
en xatarreries, 85 usurpacions fluix elèctric, 127 arreplegada enseres, 30
denúncies venda ambulant, 272 reclamacions ateses, 62 serveis
humanitaris, 46 conductes antisocials, 9 actes per vivendes en estat de
insalubritat severa.
 Xatarreries:
(31.000kg) enumeració detallada tonellades i ubicació xatarreries
desmantellades. c/ Ernesto Anastasio, 82 és l’espai de magatzament central
del material, han sol·licitat a Activitats de l’Ajuntament que no els
concedeixen la llicència d’activitat. Volen tindre una ordre de precintar les
activitats per, de manera indirecta, provocar la paralització de la resta de
xatarreries. Problema d’identificació de les xatarreries perquè estaven
ubicades en vivendes amb contracte privat legal. Procediment sancionador
d’ofici de sanitat en cas de casos de acumulació/diògenis.
 Lluita contra la droga:
han encautat droga i una pistola a una persona que hui ha sigut detesa.
 Lluita contra les usurpacions.
 Han ordenat llevar 5 bancs c/ Pescadors amb Reina, per evitar el soroll i les
festes.
●







Àmbit social
Vivendes municipals: 22 buides (la majoria insalubres).
Focalitzar amb la gent amb més necessitats però
Cesió de baixos: objectiu seu per a col·lectius socials o culturals i amb
possibilitat de lloguer social
Convenis a 4 anys:
Factura pobresa energética 2014
Desconfiança del veïnat cap als serveis socials que els han visitat, pensaven
que eren “xivatos” de la policía.

● Cultura:
 Propera reunió: dilluns,, será més de treball que la primera, que va ser una
pluja d’idees.
 Mapaeig de recursos culturals al barri: objectiu disseny d’estratègies
 Solars: la idea és que ixca una propostta de què fer amb ells en la propoera
reunió.
 Teatre El Musical: escoltaràn propostes sobre la definició del teatre que vol
el barri. Hi ha una licitació a mitjes, cal decidir què fer amb aquest
procediment.
● Neteja:
 Pressupost: 254.000€ d’ara a desembre
 Zona acotada Cabanyal: 1 equip més d’arreplegada d’ensers, 1 reforçament
de neteja per la vesprada, 1 equip adicional diumenges i festius
● Mediació intercultural:
 No hi han recursos ni capacitat per dur-la a terme. Cercaràn en els propers
mesos persones/equips mediació en altras instancias (entitats socials,
etc.)que pugan fer-ho. Objectiu, resoldre problemas de convivencia.
 Fons europeus: “Programa para el desarrollo sostenible y…“, on encaixaria
el programa de rehabilitació integral previst per al Cabanyal.
● Metodologia comissió:
 Convocatòries, dinàmiques i objectius de cada espai.

TURN DE PARAULES:
● AAV/Vicent Gallart (en general demanden mesures més efectives)
 Apunten que les xatarreries han estat identificades, però no han estat
desmantellades i denuncia que tornen a funcionar al dia següent.
 Valoren positivament la presència policía d’aquesta setmana (no l’anterior),
i que la policia acudeïx amb més rapidesa que abans a les demandes veïnals.
 Valoren negativament l’espai i la metodología de la reunió de la setmana
pasada de cultura i economia.
 Propietats publiques: primer el cens, desprès una auditoria, però demanen
rebre actualització de la informació de l’estat de les vivendes, i si estàn
ocupades (diuen que moltes són propietat privades). Maria Oliver les ha
passat el llistat del cens provisional.
 Teatre Musical: com dinamitzador del barri.
● Millorem El Cabanyal/Demetrio





Denúncia romafòbia i xenofòbia i proposa replicar estratègies d’actuacions
de col·lectius amb experiéncia. Programa Romed per a formar als
mediadors/es.
Denúncia discurs repressiu regidoria seguretat ciutadana. No tutelatje, sí
empoderament.

● Brúfol/Jordi:
 D’acord amb la intervenció de Demetrio respecte a la mediació i la inclusio
de les minories ètniques
 Explica la constitució d’una assemblea veïnal oberta amb totes les
sensibilitats del barri amb grups de treball pro-actius.
 Propone cooperativa xatarreria i rastro El Clot els dissabtes.
● Salvem El Cabanyal:
- Intervenció bàsicament d’agraïment a la labor de la comissió d’urgència.
● La Cuina en Acció/Adela/Iolanda
 Demanen saber a què es dedicaràn els 11 milions, per a que genere treball
en el propi barri. Unio de la inversio en urbanisme amb el plantejament
social.
 Insistim en convertir les vivendes publiques en un parc de lloguer social.
Cooperativa mixta dels actors implicats amb la rehabilitació de les vivendes
(constructores, habitants, etc)
● Sarrià: convida a la “AAVV, etc” a participar en el Ple del dilluns i
intervindre. A les associacions inscrites en el registre municipal de
associacions.
● Sandra: aclarisc que només poden actuar d’ofici amb ordre judicial, de
sanitat, etc, la policia local tan sols denuncia i executa.
● Maite: entenc la manca de recursos municipals, però insta a la comissió a
treballar i a “aprofitar-se” de l’experiència i coneixements dels col·lectius
socials del barri. Transformació del barri com homenatje a Vicent, veí
lluitador que se’ns ha quedat pel camí.
● Propera reunió: setembre, convocaràn..

