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Viure una vellesa sense
sorolls i tranquil·la
Laia Curcoll
BARCELONA

Rosalia Navarro sent xer-
rics, xiulets i sorolls des
del 17 de gener provinents
del pis de sota casa seva.
Sospita que el veí de l’en-
tresòl ha instal·lat un ta-
ller de joieria sense llicen-
cia municipal. Des de lla-
vors ho ha denunciat
repetidament a diferents
administracions i organis-
mes públics però no ha
aconseguit, almenys per
ara, el seu objectiu: “Viure
una vellesa tranquil·la”.

Això sí, aquesta setma-
na Rosalia ha rebut una
carta de la fiscalia en què
li comuniquen que el jutjat
ha admès el cas a tràmit i
que obren diligències d’in-
vestigació penal per un
presumpte delicte contra
els recursos naturals, la
salut pública i el medi am-
bient per contaminació
acústica.

Després de més de qua-
tre mesos de desesperació,
comença a veure la llum al
final del túnel. El camí fins
aquí, però, no ha sigut fàcil.

La Rosalia, que té 77
anys i viu sola en un pis de
Sants, ha visitat personal-
ment i en més d’una ocasió
el Síndic de Greuges, el de-

partament de Benestar So-
cial, el de Salut, el de Medi
Ambient i el districte de
Sants-Montjuïc, a més de
trucar repetidament a la
Guàrdia Urbana. Però tant
ella com el districte coinci-
deixen a dir que “cada ve-
gada que la Guàrdia Urba-
na ha anat al pis, no han
captat cap soroll”.

Fonts del districte han
confirmat que el pis en
qüestió no té llicència mu-
nicipal per fer cap tipus
d’activitat econòmica i
confirmen, també, que
tenen constància del cas i
almenys 10 instàncies
sobre el tema. Asseguren
que “se n’ha fet un segui-
ment però que no s’ha de-

tectat res”. Per això, s’ha
decidit arxivar el cas.

Problemes de salut
Rosalia Navarro, de 77
anys, té trastorns del son
des de fa temps però arran
dels sorolls “la seva simp-
tomatologia s’ha agreu-
jat”, segons l’informe
mèdic que ha adjuntat a la

denúncia. “Si tingués 30
anys potser dormiria com
un soc però a la meva edat
ja no dorms seguit i aquest
soroll tota la nit no em
deixa descansar”, es quei-
xa. Explica que els sorolls
se senten cada dia de la
setmana, fins i tot dissab-
tes i diumenges, i s’inten-
sifiquen de nit, entre les
deu del vespre i les set de
la matí.

Segons sembla podrien
provenir d’una màquina
per polir joies que hi hauria
al pis de sota casa seva: “Un
amic meu que és argenter
em va dir que sense cap
dubte era el soroll d’una po-
lidora de bombo”, explica.
Es tracta d’una màquina
per polir joies d’or o de
plata mitjançant la fricció
amb una sèrie de peces
d’acer. Dins d’un bombo
que gira automàticament,
les joies van picant contra
les boles d’acer, cosa que
produeix un soroll cons-
tant que podria ser fort, so-
bretot si se suma amb el so-
roll de l’aspiradora que eli-
mina els residus.

La Rosalia lamenta l’ac-
titud del seu veí i haver
hagut de recórrer a la via
judicial: “Jo no li vull cap
mal, però no puc conviure
permanentment amb
aquests sorolls; i, si afec-
ten la meva salut, alguna
cosa hi hauré de fer”. ■

Sants·Unaveïnasospitaquetéuntallerde joieria il·legalalpisdesota.El
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Rosalia Navarro aconsegueix després de quatre mesos que s’investiguin els sorolls que sent des de casa ■ RUTH MARTIGOT

Aquesta informació ha estat
elaborada gràcies a la carta
de Rosalia Navarro, veïna de
Sants.
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La xifra

77
anys té la Rosalia, que fa 4
mesos que no pot dormir per
culpa d’uns sorolls que pro-
vindrien del pis de sota.


