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Reunió. “Augmentarem la 
supervisió de la zona i amb 
aquells que no compleixin 
les ordenances, el civisme i 
les lleis actuarem de la for-
ma més dura possible. En 
presència policial es preveu 
pujar un grau més”. Així 
s’ha expressat el president 
del consell del districte de la 
Floresta, Xavier Amador, que 
aquesta setmana s’ha reunit 
amb el regidor de Seguretat 
Ciutadana, Xavier Martorell, 
diversos representants poli-
cials i els comerciants i els 
veïns de la Floresta per bus-
car una solució que millori la 
seguretat a l’entorn de l’esta-
ció que FGC té al districte. 

Amador ha apuntat que 
després d’aquesta primera 
reunió continuaran trobant-

naces d’un grup d’entre 20 i 
40 individus que diàriament 
s’instal·len a la plaça de Josep 
Playà, just al capdamunt de 
les escales de l’estació de FGC, 
és a dir, a l’epicentre del dis-
tricte. Segons els veïns, aquest 
grup de persones, que de vega-
des s’acompanya de gossos 

se per fer un seguiment de com 
s’està desplegant el pla, que 
inclou un major reforç de la 
mobilitat, del manteniment i 
de la neteja de la zona. 

Anys de problemes
El tema de la seguretat en 
aquell punt del districte 

s’arrossega des de fa molt de 
temps i és una de les reclama-
cions que han fet en diver-
ses ocasions els florestans als 
consells de districte. 

Per arribar a aquest punt 
els residents de la zona han 
hagut de suportar anys d’in-
sults, intimidacions i ame-

La plaça de Josep Playà es troba al centre de la Floresta i dóna la benvinguda a qui baixa a l’estació  #A.R.

i nens, es baralla, beu, con-
sumeix droga i toca alguns 
instrument fins a la matina-
da. Un dels veïns, que prefe-
reix mantenir-se en l’anoni-
mat, ha indicat que en alguns 
casos els gossos han mosse-
gat persones. En aquest sen-
tit, Amador ha reconegut que 
“ara com ara no es pot des-
envolupar una vida ordena-
da en aquella plaça”, ja que 
“hi ha gossos perillosos que 
estan solts i males conductes 
de civisme”.

Pe r  i n t e n t a r  t o m b a r 
aquesta dinàmica, ara fa dos 
anys, l’Ajuntament va apro-
var una ordenança munici-
pal que obligava els bars que 
hi ha a la zona a tancar les 
terrasses a les 20.00 h, per-
què el grup marxés, però el 
grup continuava quedant-se 
en aquell espai, porta d’en-
trada a la Floresta. 

El responsable del con-
sell ha conclòs recordant 
que “serem completament 
durs amb l’aplicació de les 
mesures” i ha assegurat que 
“encara que no haguem tro-
bat la solució definitiva, no 
significa que no l’estiguem 
buscant”. • 

Un grup de més de 20 
individus amenaça la 
convivència del lloc
Els veïns s’havien 
queixat molts cops al 
consell de districte
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La plaça de Josep Playà tindrà 
més pressió dels cossos policials
Més control. Amador: “Augmentarem la supervisió de la zona i amb els que no compleixin 
amb les ordenances, el civisme i les lleis actuarem de la forma més dura possible”
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Vides 
centenàries

Si arribar als cent 
anys de vida ja 
es considera tota 
una proesa, ima-

gineu-vos poder viure’n 
fins a mil! L’expert mundi-
al en envelliment, el brità-
nic Aubrey de Grey, asse-
gura que es podria arri-
bar a l’edat de Matusalem 
si s’hi dediquessin prou 
esforços científics i tèc-
nics. És més, l’investiga-
dor afirma que si algú 
s’ofereix a donar cent 
milions d’euros anuals, ho 
podria aconseguir abans 
de trenta anys. Però el cas 
documentat de vida més 
llarga es queda en els 122 
anys i 164 dies de la fran-
cesa Jeanne-Louise Cal-
ment. Ara bé, si fem un 
cop d’ull al nostre entorn 
més immediat, descobri-
rem que hi ha dos sant-

cugatencs que recentment 
acaben de celebrar la cen-
túria, la María Huerva i 
en Joaquim Mesquida. I 
cal destacar que la proe-
sa ha estat celebrada tal 
com es mereix, ja que els 
han felicitat in person la 
tinenta d’alcalde de Ser-
veis a la Ciutadania i l’al-
calde Recoder. Fer anys és 
i hauria de ser molt més 
que allò de “qui dia passa 
any empeny”. Cada vega-
da em resulta més empre-
nyador quan em trobo 
algú pel carrer, li pregun-
to com està, com li va, i 
em deixa anar un “tirant” 
o bé un “anar fent”. Fer-se 
gran, arribar a vell, hau-
ria de ser tota una fita, un 
alt objectiu, perquè no és 
gens fàcil (per molts aven-
ços farmacèutics i tecno-
lògics que hi hagi), perquè 
el camí és ple d’obstacles 
i de contratemps. Segura-
ment el més interessant 
d’arribar a vell deu ser el 
fet de ser conscient d’ha-
ver aconseguit viure una 
existència significativa i 
plena d’emocions i d’expe-
riències autèntiques. •

Fer-se gran, 
arribar a vell, 
hauria de ser tota 
una fita
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