
 

 

 

 

 

 
 

 

Districte de Ciutat Vella 

ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA BARCELONETA 

DATA: 6 de juny 2017 

LLOC: La Salle Barceloneta 

 

ORDRE DEL DIA  

1) Pla d’Estiu 2017 

2) Normativa de Participació Ciutadana 

3) Informacions generals 

4) Nova Bocana del Port  

5) Torn Obert  

 

1.- Pla d’Estiu 2017 

A instàncies d’una proposició que ens va posar el PP i una demanda de veïns vam fer el pla de 

veïnatge. Amb un equip extra que treballa amb l’Oci nocturn, l’espai públic i els habitatges. A 

banda d’això hem fet un pla d’estiu amb recursos extres. Aquest document recull totes les 

actuacions que s’aniran implementant: feina des de inspecció, visualitzador, el que fan els 

agents cívics, reforços de neteja, la part vinculada amb aparts turístics  

S’ha iniciat a partir de Setmana Santa, hem incorporat aquest pla de veïnatge on hem 

incorporat perfils que no teníem:  

• Auxiliars d’espai públic: gent que va controlant i que monitoritzi els incompliments 

perquè després la Inspecció pugui ser més efectiva.  

Aquest pla actua durant tot l’any però pugen els recursos de finals de Maig a 1 de Juliol per 

donar solució a aquest pic que arriba fins el 30 de Setembre. A l’estiu ens trobem amb un 

increment del soroll, del turisme, de la brutícia, dels actes incívics i un augment de 

l’ocupació de l’espai públic. 

Un dels objectius del pla de veïnatge és:  

• Promoure el civisme a l’espai públic  

• Evitar els efectes negatius de la presència massiva de turistes 

• Lluitar contra els mals usos dels habitatges  

• Promoure les relacions de proximitat i veïnatge  

• Fomentar la convivència i el descans veïnal 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

Recursos que tenim al llarg de l’any:  

Abril – Juny  

• 2 Auxiliars d’espai públic  

• Equip d’intervenció social 

• Equip de 2 visualitzadors  

 

Juliol – Setembre  

• Equip d’intervenció social de dia de 4 persones 

• Equip d’intervenció social de nit de 4 persones 

• Auxiliars d’espai públic de dia de 6 persones 

• Auxiliars d’espai públic de nit de 6 persones 

• A Barceloneta n’hi ha 2 de cada  

• En total tenim 42 visualitzadors 

 

Octubre – Desembre  

• Equip d’intervenció social de dia de 2 persones 

• Equip d’intervenció social de nit de 2 persones 

• Auxiliars d’espai públic de dia i nit de 4 persones 

• 2 Visualitzadors 

 

Estiu:  

• Agents cívics diürns, 8 a la Barceloneta. 

• Informadors nocturns: 2 coordinadors i 16 agents repartits en equips de 2 persones, 

dels quals un va a la Barceloneta.  

• Guàrdia Urbana: grup de platges funcionant des del juny. Hi ha 10 guàrdies urbans 

més. Oficina de denúncies oberta 24 hores.  

• Operació Contra la venda ambulant. 

• Grup de delinqüència urbana.  

• Neteja . 

• Reforç de dues persones a la nit al barri de la Barceloneta. 

• Un camió amb 4 persones . 

• Baldeig en dies alterns.  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Districte de Ciutat Vella 

Eixos d’actuació: 

• Promoure el civisme a l’espai públic  

• Evitar els efectes negatius de la presència massiva de turistes 

• Lluitar contra els mals usos dels habitatges  

• Promoure les relacions de proximitat i veïnatge  

• Fomentar la convivència i el descans veïnal 

 

Tasques de l’equip d’auxiliars i visualitzadors:  

• Detecció de persones sense sostre  

• Visualització de les bicicletes en voreres inferiors a 5 metres  

• Consum d’alcohol a la via pública  

• Gossos sense lligar 

• Passejar sense samarreta 

• Realització de necessitats fisiològiques a la via pública  

• Detecció de brossa i escombraries 

• Abandó de mobles  

• Estat de neteja dels lavabos públics 

• Apartaments turístics  

• Ús de vehicles de mobilitat personal  

 

Tasques en relació als locals  

• Excés de cartells i publicitat a la via pública 

• Elements no permesos a les Terrasses o excés de taules  

• Ocupació de la via pública amb vehicles de mobilitat personal  

• Informació a les botigues en relació itineraris  

• Sancionar usuaris de vehicles de mobilitat  

• Decomís de vehicles de mobilitat personal no homologats.  

 

Reforç addicional de neteja 

• Camió amb dos operaris  

• Camió de tarda  

• Camió cisterna amb tres operaris  

• Ampliació de lavabos públics 
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Informació que es dona a locals nocturns:  

- Portes obertes  

- Horaris  

- Concentració de gent al carrer 

- Volum de la música  

 

Informació directa d’apartaments turístics al carrer, visualitzar que es mantinguin els precintes 

monitoritzar els edificis buits, Seguiment i intervenció en casos de mobbing o mals usos dels 

habitatges, quan abans ens podem posar a fer seguiment dels casos, millor.  

Tasques que s’estan desenvolupant: 

• Reunions de seguiment setmanal de tots els serveis  

• La idea és poder fer retorn al consell de barri que tenim després de l’estiu  

• Taules d’oci nocturn que és essencialment amb la gent del Front Marítim 

• HI ha una campanya de comunicació amb els vehicles de mobilitat personal  

• Campanya de civisme, que és genèrica a Ciutat Vella  

• Novetat sobre assetjament sexual a Festes Majors i Zones d’Oci, hi haurà un punt on 

podran acudir les dones que s’hagin sentit agredides.  

• Una campanya pel descans veïnal  

 

Millores respecte 2016: 

• Equips més especialitzats actius 8 mesos a l’any. El cap de setmana tenim 4 persones 

més treballant.  

• 36 visualitzadors d’apartaments 

 

 

2.- Normativa de Participació Ciutadana 

Volem participar i que hi hagi garanties que la participació és de qualitat, és important 

conèixer el marc en el que es pot donar la participació. En el seu moment van ser pioneres, i la 

darrera modificació és del 2002. El Govern anterior va començar una feina de revisar la 

normativa, però no es va arribar a un consens, hem reprès la feina que es va fer per part dels 

partits i les entitats per actualitzar les normes reguladores. Quan volem aprovar una nova 

normativa o ordenança municipal, projecte polític, hi ha un moment en què s’aprova i després 

hi ha un període d’exposició pública per fer al•legacions, s’introdueixen les al•legacions i 

s’accepten o no. El partit demòcrata ens va demanar que a part de tenir un període d’exposició 



 

 

 

 

 

 
 

 

Districte de Ciutat Vella 

pública que ho expliquéssim als Consells de barris i a diferents espais perquè es pogués 

conèixer la proposta de normes reguladores de la participació. Es va començar la feina en el 

mandat anterior. El que es va fer a instàncies de les entitats de fa 4 anys va ser crear un grup 

impulsor on estem membres de tots els partits i diverses entitats, la feina de revisió de la 

normativa ve a partir de la feina del mandat anterior. 

La regidora explica el procés que s’està seguint per a canviar les normes de regulació 

ciutadana. Per ampliar la informació podeu consultar la següent adreça: 

https://www.decidim.barcelona/processes/5 

La normativa es va aprovar el 19 d’abril, estem en fase d’exposició pública fins el 22 de juliol, i 

està previst que es pugui aprovar al setembre de 2017. No és una proposta que fem a nivell de 

Govern, sinó que hem buscat el consens amb les diferents entitats i grups polítics. 

 

3.- Informacions generals 

Mobilitat i Transport  

- Obres del Metro de Barceloneta, que ha d’acabar el 31 de juliol. 

- Ordenança de vehicles de mobilitat personal aprovada. 

- Continua el bus llançadora amb una mitjana de 500 viatges per setmana. 

- Reforç en el bus 20, i un desdoblament de la Línia fins a plaça Espanya.  

Espai públic  

S’ha aprovat l’ordenació de Terrasses de la plaça de la Font.  

S’ha completat l’ordenació de les Terrasses de la plaça Poeta Boscà. 

Obres que comencen  

- Àrea de gossos del Parc de la Catalana: les obres comencen el desembre. 

- Canvi del paviment en alguns trams de Joan de Borbó, que comença al setembre. 

- Reparació de les voreres de Salvat Papasseït. 

- Projecte per millorar la mobilitat al Carrer Cermeño amb Giné i Partagàs. 

Platges  

- No s’han renovat llicències per 4 hamaques. 

- S’ha adjudicat el projecte de Joan de Borbó, 11. 

Espais  

Es continua amb la cessió dels baixos de Joan de Borbó, 44. 
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Salut  

S’ha inaugurat la nova zona d’urgències de l’Hospital del Mar.  

Pla d’Usos 

Estem en procés de elaboració del Pla d’usos. Hi ha 3 sessions públiques, una sobre restauració 

que ja s’ha fet, una sobre comerç i una sobre cultura. A banda es fan visites a diferents 

entitats, es faran 40 visites a entitats, visites on es va a parlar amb l’entitat; s’explica què és un 

pla d’usos i es deixa un material perquè el treballin i es faci un retorn. 

Residència Bertran Oriola  

És una residència que gestiona la Generalitat s’hi ha fet una pròrroga a l’empresa que la 

gestiona i gestiona 8 residències més a la ciutat, i en totes hi ha problemes. Dijous hi va haver 

una reunió amb el secretari del departament. Es van comprometre que el delegat territorial 

anirà als consells de cada una. Han depurat responsabilitats als departaments; al Departament 

de Contractació, un dels problemes és com estaven fets els plecs. Per una banda les ràtios, hi 

havia pocs serveis per persones. S’han depurat responsabilitats per les ràtios, i per les baixes 

temeràries.  

La Generalitat ens ha dit que si no hi ha rectificacions, cancel·laran les 8 pròrrogues de 

Barcelona, hem exigit que l’empresa assumeixi despesa per cobrir allò que no està fent bé. 

Que es facin càrrec dels costos d’assumir més personal. La Generalitat pot assumir costos 

d’inversió i manteniment. El Secretari s’ha reunit amb associacions de familiars.  

A banda d’això a la comissió de seguiment de l’equipament, es va acordar la creació d’una 

taula de l’alimentació que ens tornarem a veure al setembre. 

Torn Obert de Paraula  

Esther  

A partir del dia 17 de este mes se van a convocar protestas delante de la clínica para protestar 

contra el mal uso de las instalaciones y el trato que se da a la gente mayor. No sé si hay algún 

familiar de usuarios, quería pedir si alguien desde el barrio de la Barceloneta va a hacer un 

Consell de Salut de la Barceloneta que pueda acceder al Consejo de Salud de la Barceloneta, 

para saber cuántos pacientes se llevan de urgencias. Porque se decía que últimamente había 

muchos infecciones de orina porque tardaban en cambiar el pañal.  

Resposta: Ho sabia i ja saps que penso que heu de fer el que creieu convenient per denunciar 

situacions. Entenc que demanes un espai conjunt entre CAP, Districte, i Residència i es pugui 

fer un seguiment dels casos. I sigui un espai on els familiars puguin rebre informació. Estaria bé 

que hi hagi una o dues famílies que hi participin, no gaires més.  
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Vicenç  

Sobre el tema de la clínica, hi ha una cosa que no entenc. Està gestionada amb diners públics, 

però els ingressats paguen. HI ha un control sobre el que ingressa aquesta gent i les despeses 

que fan? Perquè això són empreses que van a buscar benefici.  

Resposta: Aquesta clínica és una concessió que fa la Generalitat, i per tant hi ha un pagament 

per poder fer aquest servei. Aquests són els diners públics. La Generalitat té mecanismes per 

controlar les cessions que fan, i prova d’això és la depuració de responsabilitats pels plecs que 

s’han fet. 

Manel 

Heu explicat que hi ha un equip d’intervenció d’espai públic. El que són els visualitzadors, 

també n’hi ha de nit? Perquè sempre havíem reclamar que quan es pot reclamar és a partir de 

que aquests nois pleguen. I l’altre com deia l’Esther, jo m’estic mirant tot el tema de 

decidim.barcelona i el tema dels consells de barri, o es prendran per iniciativa política o 

s’hauran de demanar signatures per cada consell. 

Resposta: Preguntaves pels visualitzadors de nit, l’any passat vam posar gent, justament 

perquè una de les coses que van sortir és que a la nit els visualitzadors serien més efectius. I no 

ens va ajudar a augmentar l’efectivitat, i ens vam trobar en diferents casos on vam despertar 

els veïns, i vas i piques i llavors despertes els veïns. Per això aquest any no en posem, si creieu 

que és crucial es pot tornar a contemplar. Sobre els Consells de Barri, ara mateix el que diu la 

normativa vigent és que els Consells de Barri s’han de convocar una vegada a l’any. És així 

perquè hi ha districtes amb molts més barris. Nosaltres podem manegar 4 Consells de Barri. El 

que diu la nova normativa és que el govern està obligat a convocar un Consell de Barri anual, 

però si els veïns consideren que s’ha de crear un Consell de Barri és recollir signatures. 

 

Jaume  

Jo conec un pis on es ven droga. És una família que se n’ha anat fora i el pis li han passat a uns 

altres que són pseudokupes. En aquest pis durant el dia surt i entra gent. La policia ja ho sap, 

però no hi ha pogut fer. A traves de districte hi ha algun altre espai de denúncia? 

Resposta: Qui tracta els temes de salut pública i delinqüència, és Mossos i Guàrdia Urbana. 

Però com que tindrem un grup de persones entrant dins els edificis, els diem que si detecten 

usos anòmals han de notificar a qui correspongui. Mossos i Guàrdia Urbana tenen molts pisos 

detectats, però per entrar fa falta tenir proves i autorització judicial.  

Pepa 

Vam estar l’AVVV Barceloneta i de l’Òstia i el Lluís d’AVA. Es va crear a més de la taula de 

menjador una taula de treball que van decidir que no estaríem les associacions, només quan 
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s’hagués de recolzar. En principi la Generalitat i l’empresa no veien que haguéssim d’estar allà. 

Els familiars van presentar una sèrie de deficiències de la residència i la Generalitat va dir que 

hi estaven d’acord, van quedar en fer una taula de treball, seria fantàstic que també hi fos el 

CAP perquè hi ha un problema molt greu d’assistència mèdica. HI hauria d’haver una connexió 

més ràpida entre la residència i el CAP. 

La visualització dels pisos turístics, jo no els veig. Al barri hi ha més maletes que a Sants. Els 

visualitzadors quan vegin un grup de 3 o 4 amb maletes i sàpiguen quins pisos tenen llicència ja 

saben quins pisos són il·legals. De dia és una desfilada. Crec que es podria fer molt millor.  

Resposta: Et demanem que en aquesta taula pugui estar el CAP o l’Hospital i pugueu estar les 

Associacions de Veïns, i si participen té sentit vincular-ho a aquesta taula de seguiment. 

Lourdes 

Sobre la nueva normativa de los eléctricos. ¿Y con las bicis, qué pasa? Las aceras no tienen 6 

metros, no respetan los ceda el paso. ¿De qué manera podemos hacer lo de las bicicletas? 

Porque la normativa de los segways no entra hasta dentro de 6 meses, si se aprueba ahora. En 

el barrio estamos dejados de la mano de Dios. Vuelvo a reclamar las esquinas del Front 

Marítim. ¿Qué papel más tenemos que reclamar para que nos hagan caso? ¿Tenemos que ir a 

Madrid? Pues nos pagáis el viaje y vamos a Madrid. ¿Cuántas viviendas salen en las esquinas 

del Front Marítim? Los visualizadores no se ven, y cada vez alquilan más pisos turísticos. Nos 

tendrías que poner una partida, porque el año pasado y el otro asustamos un poco más a la 

gente. 

Resposta: La normativa esta aplicada y vigente a final de mes. A parte lo que decías, una cosa 

es la normativa que tenemos a nivel de ciudad, y otra cosa es el decreto que trabajaremos des 

de Ciutat Vella con un decreto más restrictivo. Las bicis tienen que circular por el carril bici o 

por la calzada, y pueden circular por las aceras de más de 5m de largo. En el barrio tan solo 

tenemos Joan de Borbó y la acera del puerto. Con esta nueva normativa el régimen 

sancionador es más contundente y esto tiene que generar un efecto bola de nieve. Esta 

normativa habla también de los grupos de bicicletas. Igualmente, esta patrulla de Guardia 

Urbana que se va a dedicar a vehículos de movilidad personal también se va a dedicar a 

bicicletas.  

Sobre el Front Marítim, el pèrit de la Barceloneta deia que a les puntes del barri, les puntes 

que arriben a vora mar allà s’ha de construir habitatge social. Nosaltres estem buscant una 

reunió amb Habitatge per poder començar a redactar el projecte. El proper Consell de Barri 

podrem dir quan comencem a desenvolupar el plantejament. 

Els Consells de Barri, hasta ahora lo que decía la normativa antigua es que se tienen que 

convocar mínimo, una vez al año. Eso no quiere decir que en Ciutat Vella decidimos que 
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íbamos a hacer 4 consejos de barrio al año. Establecimos que cada 3 meses era el tiempo 

óptimo para llevarnos tiempo y poder retornar los temas. Se pueden hacer propuestas.  

Manel 

Jo no em referia a visualitzadors que em piquin el pis. Això ja m’ho fa la guàrdia urbana quan 

em piquen. Només cal que vegin els balcons, la jarana que munten. No que piqui, només que 

faci una ronda per cada carrer veuràs bastons fen festa. Ara que parlàveu del pla d’usos, sobre 

el front marítim ens ha arribat per gent de la Vila Olímpica que convoquen una reunió sobre 

Front Marítim que afecta una part del nostre barri i no se’ns ha convocat.  

Resposta: Els visualitzadors fan dues coses. Una és visualització in situ, i també fan 

visualitzador digital. Fins ara portaven com una armilla, això hi ha una part que era per generar 

per tranquil·litat veïnal, però també eren més irreconeixibles i per això els hem tret. Podem 

veure-ho. Continuo veient problemes a la nit, però podem veure si  podem provar amb una 

figura entremig que sigui més eficaç.  

Hi ha hagut un error, s’ha convocat a Pro a la mar i s’ha convocat a les dues associacions de 

veïns, aquesta taula parlarà sobretot del port olímpic, aquesta taula es genera a petició de ERC 

i en poc temps la Generalitat ens fa la cessió del Port Olímpic i hem de mirar com el gestionem. 

Veïna  

Els agents cívics per la nit per dir a la gent del C/ Sant Carles que no cridi. I aquestes 10 unitats 

de platja, quina feina tenen? I si hi ha aquests balcons on fan festa si se’ls pot avisar perquè 

actuïn.  

Resposta: Aquests auxiliars comencen a partir de l’1 de Juliol, actuaran en dies alterns i aniran 

canviant de barri dins el districte. Hi ha dos auxiliars que estan cada nit a la Barceloneta a 

partir de l’1 de Juliol. El grup de platges té 10 agents més que l’any passat i s’ocuparan de la 

platja. Com que hi ha 10 agents més, agafarem alguns agents perquè donin servei dins el barri. 

Si veiem aquests agents, els hi pots dir qualsevol incompliment que vegis. 

 

4.- Nova Bocana del Port  

Fa un mes més o menys va sortir que el Port proposava fer diverses coses a la zona de Nova 

Bocana. Nosaltres el que proposàvem era poder explicar això. El que presentem ara és un 

document de treball.  L’últim pla de Nova Bocana és de 2010 i ara el Port vol fer un nou pla per 

acabar de definir els nous usos que hi ha al Port. Primer explicarem la proposta de 

l’Ajuntament.  
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Sabeu que els equipaments educatius que tenim al barri en relació a la nàutica són: la Facultat 

de Nàutica, l’ Institut de Nàutica i té un tros a una dàrsena que té a Marina 92 que l’ha de 

deixar i necessita una sortida al mar. Van proposar la possibilitat de generar un hub educatiu 

en la part de Nova Bocana.  Es plantejava la possibilitat d’ubicar un equipament educatiu a la 

zona dels tinglados o traslladar tot l’Institut de Nàutica. Donar ús a aquests tinglados a alguna 

cosa que tingui a veure amb l’educació, o bé ubicar una part de la Facultat de Nàutica.  

Proposàvem també que pogués tenir ús docent i un edifici que tingui empreses relacionades 

amb la nàutica. 

La proposta del Port és ubicar allà l’Ermitatge, parlem de què és el que volem en aquest indret. 

El Port ens ha presentat un Pla Especial, on abans el sòl tenia uns usos definits. El Port ens 

presenta un pla especial on incorpora usos docents, però no acaba de definir el percentatge 

d’ús de restauració i comercial.  

El Port ens proposa ubicar aquí usos docents, sense retirar usos de restauració o comercials i 

fer un canvi a ús cultural. És una de les coses que estem parlant amb ells. Com a gran 

explicació, hi ha una altra part que és tot això la proposta inicial que ens feia el Port, aquestes 

dues parts estaven tancades, s’ha treballat amb el port i aquestes dues zones seran passejos 

semipúblics per tant els veïns hi podrem accedir. En relació la Bocana el port va aprovar part 

dels usos que proposem com ajuntament i part dels seus. Com a ajuntament encara no ha 

passat per cap òrgan formal, hem d’acabar de decidir que volem port i ajuntament què volem 

que hi hagi en aquest indret pensant en 10 anys vista. Què volem que hi passi i conduir-ho cap 

allà.  

És un punt de consens que hi hagi un espai de docència. Això com a grans trets. No podem 

entrar molt més en detall perquè és un espai de treball.  

Preguntes sobre Nova Bocana 

Esther 

Yo veo que el Puerto os está haciendo un chantaje. Yo quería que dijeras al puerto si pueden 

terminar el puerto pesquero. Al final irá, el Museo del Hermitage?  

Resposta: Prenem nota del port pesquer 

Vicenç 

Jo he vist molts plànols on està definit el que hi haurà. Aquest dibuix no existeix. El desigual és 

l’únic que existeix. L’edifici central és un edifici que agafa la part del darrera. La part dels 

tinglados hi ha una fundació. L’Ermitatge és un projecte fictici, una de les mentides que el port 

eximeix per fer veure què fa alguna cosa per la ciutat. Allà hi haurà locals de treball i locals 

comercials. I els equipaments, no ho sé, són molt petits.   
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Corroborar el que ja he dit, la majoria d’això ja està construït. Els de l’Ermitatge creuen que els 

faran el seu museu. Això no hi cabria per les dimensions. Més cap amunt es poden posar tres 

camps nous, han fet una cosa que ells diuen capitania, i ja s’hi ha construït. Això està molt 

construït. Està dat i beneït. I el Far el traslladaran. 

Resposta: Hem iniciat els tràmits per fer el pla especial. No el pla especial en sí. Hi ha una zona 

que té una qualificació urbanística i després hem de fer un pla especial i veure què hi poses, el 

que es va dir i aprovar va ser aprovar els tràmits per fer el pla especial. Aquest document, que 

és el document de treball, té els blocs dibuixats, però no són exactes. El tema de l’Ermitatge 

des que es va presentar al Govern és que ens sembla interessant a nivell museístic, però hem 

de veure on el posen. També hi ha temes de mobilitat a resoldre. El far no es trasllada a 

Marina 92, estem buscant on traslladar-lo. Per això volem traslladar l’ institut de nàutica. 

Julián  

Yo creo que los locales que dicen están dentro de la concesión de la Marina. Lo que pasa a 

público es todo lo que han tapado para hacer la marina seca, que han dejado una gran plaza. 

Esto en Setiembre. La concesión estará acabada para ponerla en marcha en setiembre, a mi lo 

que me comentan es que la autoridad portuaria ya no existe. Si se aprobó en el consejo de 

administración y el ayuntamiento tiene un voto, si se aprueba por unanimidad es que el 

ayuntamiento tiene su aprobación.  

Resposta: Hi ha una part que és una concessió que es va fer, i entra dins una concessió que va 

fer el port. I una de les coses que el port ens posava sobre la taula és que ho tenim 

concessionat.  

Margarita 

No sé com estan les negociacions, crec que hauríem d’aconseguir i estar d’acord al barri, és 

que res d’Ermitatge. L’únic que portaria és més turisme. Si als comerciants els va bé, al barri 

no. 

Pepa 

A mi el que em preocupa és el flux de gent que pot tenir accés, abans de la zona portuària 

haurà de passar per la Barceloneta. Qualsevol activitat d’oci porta gent i la Barceloneta no es 

pot permetre que passi ningú més. No podem agafar autobusos, taxis, no podem anar a 

treballar, no es pot pressionar més aquest barri. 1:37 

Manel  

Només volia dir que tot aquest tipus de projectes està molt bé que se’n parli. A la nostra 

entitat ens han presentat el projecte, el principal problema que veiem és la mobilitat. Ens 

explicaven una cosa que no s’ha dit aquí que a la part de Maremàgnum és on pararien els 
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autocars, i que a més es crearia com una llançadora des del barri on els veïns tindríem un 

tractament especial tipus transport públic, també ens han dit que l’edifici central tindria una 

zona oberta on poder anar els veïns 

Resposta: No et diré, és cert o és mentida. Ells ho expliquen a les seves presentacions. Hem de 

pensar què volem que sigui aquest indret. Això és un document de treball, el Port crec que és 

sensible a que hi pugui haver un equipament educatiu en l’àmbit de la Nàutica. 

Lourdes 

A mí nos dijeron que va el Hermitatge, y que había un restaurante y abajo párquings. También 

dijeron el perfil que había que saber inglés y en el barrio no tenemos ese perfil. Lo de los 

autobuses sí que lo dijeron. Mi pregunta es: el triángulo que hay que es municipal, ¿hay 

espacio para hacer una residencia o un casal infantil? Es que necesitamos plazas.  

Resposta: Caben distintos tipos de equipamiento, pero creo que no es una zona donde hacer 

equipamientos de proximidad. Porque no hay nada próximo. Por eso creo que es mejor hacer 

equipamientos en relación con la náutica y que de alguna manera pudiera conectar con esa 

tradición náutica de la Barceloneta.  

Jaume 

Corroboro el que ha dit el Manel, entre el triangle vermell i la calçada és Joan de Borbó. I al 

101 ja hi ha un restaurant. El que nosaltres percebem és que l’Ermitatge no es farà, buscarà 

una alternativa que li oferirà la ciutat de Barcelona. 

Resposta: Avui no parlàvem de l’Ermitatge o no. Avui parlàvem de Nova Bocana. Això és un 

document de treball. Com a projecte de museu ens sembla interessant, però hem de aclarir la 

ubicació. Com a part del nostre barri hem de pensar que volem que sigui, però com a Ciutat 

hem de fer la reflexió de pensar quin tipus de servei volem que faci a la ciutat. Jo ho veig més 

com una oportunitat. Tenim un tros de terra on el port hi vol fer una actuació i l’Ajuntament 

una mica diferent.  

 

5.- Torn Obert de Paraules 

Hi ha una cosa que has dit que està molt bé, que és que es farà d’aquí 10 anys. El que s’aprovi 

o es deixi d’aprovar és igual perquè nosaltres només tenim el dret de pataleo. I seríem 

estúpids si no seguíssim el que s’ha fet als altres ports. Que es va començar a ser un port 

esportiu, i avui són magatzems de zones d’oci. Tots els ports són un model de negoci. Aquí 

estem en contra del museu. El futur d’aquest port, que és el que li correspon a l’ajuntament 

fer i no ho fa és evitar que es converteixi a una zona d’oci.  
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Resposta: Aquesta gent que vas veure, és gent que es posa des de l’àrea d’urbanisme per 

sensibilitzar en temes de soroll. D’aquests n’hi haurà 4 al barri. Abans he dit que hi haurà dues 

persones que estaran tota la nit. A banda hi haurà aquests 4 informadors. Hi haurà 2 auxiliars 

d’espai públic 2 hores al dia.  Són els que aniran a mirar que els locals compleixin les mesures. I 

2 tècnics d’intervenció social, que són els que treballen amb sense sostre. A més Guàrdia 

Urbana. Com podem fer perquè si veig una patrulla de Guàrdia Urbana i acabo de trucar? 

Totes les trucades i avisos de Guàrdia Urbana passen pel 112 o pel 092, si no va la patrulla que 

està més a prop és perquè té una altra urgència. 

Montse  

Torno al que parlava abans. Entenc lo dels recursos, però sembla un acudit que només hi hagi 

dues persones pel barri de la Barceloneta. Diumenge estava al Born amb una amiga i allà 

sembla que ja estan actuant, i si allà ja estan actuant i és més d’una no sé perquè encara no 

han començat a actuar i perquè no estan al barri. Estava jo asseguda a un banc del Passeig del 

Born amb la meva amiga i ens van venir a demanar solidaritat amb els veïns i que quan van 

haver acabat la seva exposició ens van donar una piruleta. Quina formació tindran aquestes 

persones, i quina activitat faran. Podrem fer una recollida de firmes per recollir-ne més? Com 

es pot fer per connectar i quins procediments es poden seguir per poder-ho tramitar amb una 

mica de lògica, lo meu és lo del soroll.  

Maria Isabel  

Vengo por la plaza del Llagut, que desde que la hicieron nueva no han venido a limpiar. Los 

parques están hechos una porquería. Y las terrazas que están al lado de mi casa, estáis 

cerrando las terrazas de los que son de toda la vida de la Barceloneta, y los que vienen de 

fuera, nada. No lo entiendo. Además, están las terrazas abiertas hasta las 3 de la madrugada. 

Dicen que tienen prohibido regarlo. 

Resposta: No és la informació que tinc jo, però si ho dieu, repassem la informació que tenia jo 

és que hi havia un temps en el que no es va regar, però que això estava resolt. Les terrasses es 

tanquen en base als incompliments. I aquí el que es fa és que als tres incompliments es retira 

la terrassa. Si no recordo malament tu vas dir que una terrassa vas dir que tancava més tard, i 

ara té un expedient obert.  

Rosa 

El que jo volia dir és el mateix de la plaça de Llagut, les xarxes ja no hi són. Escombren de tant 

en tant. No passa cap cotxe regant i alguna solució s’ha de posar.  

Veí  

Tinc la façana destrossada, estan destrossant a cop de mànega tota la façana. La neteja que es 

fa amb tant mala baba. Nosaltres tenim la porta de la façana destrossada que la rebenten de la 
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pressió, l’arrebossat ha caigut. Tenim les façanes destrossades, i jo a qui li he de demanar? 

Què vaig, a passar la factura a l’ajuntament?  

Resposta: No ets el primer veí que es queixa d’això. En aquelles zones on es fa aquest tipus de 

rec és perquè comporta una major dificulta de neteja. Ens ho apuntem per quan fem revisió de 

neteja. A Raval i Casc Antic, hem fet sessions de neteja, per si en voleu fer. 

Lourdes  

Hay una cosa que le estoy dando vueltas. De verdad que para participar, los vecinos, las 

hamacas... En todo eso, tenemos que hacer 2000 firmas. Menos mal que no hay que pedir.  

Resposta: No es que para cualquier cosa o demanda tengas que pedir firmas. ¿Qué canales 

tenemos ahora para hacer llegar una petición al Ayuntamiento? Audiencia pública, Consejo de 

barrio, una reunión con el consejero de turno... Podemos recoger firmas para hacer un Consejo 

de barrio, o hacer una consulta. Quan parlem de consultes a nivell de districte a Ciutat Vella 

estem parlant de 3000. Quan el que volem és demanar que es creï un òrgan de participació 

nou són 2.000 i si volem que s’incorpori un punt a l’ordre del dia del Plenari del districte són 

1.000. 

Manoli 

Aquest pla d’usos que prepara el Port, jo crec que l’esforç de totes les coses. El port ja no és un 

port: Desigual, l’Hotel... No té cap importància, podeu pensar en tot el que vulgueu. Podeu 

posar una escola d’idioma per tots els nanos que no tenen idiomes a la Barceloneta. La parada 

d’autobusos de l’Hospital, els coloms a la Barceloneta, hi ha una invasió de coloms a la 

Barceloneta. La imatge que a 3 metros ataqui una gavina a un colom i se’l mengi amb els nanos 

passant per allà. Tota la clínica Barceloneta és un gran colomar. És vergonyós. Jocs infantils, 

per nens petits, només n’hi ha a la Repla, però a un nano de 5 anys no tens on dur-lo. Al 

Passeig Joan de Borbó el terra està fatal. Sobre el Passeig Joan de Borbó que vau dir que faríeu 

la meitat, el que heu fet és tancar totes les sortides i entrades de la Barceloneta. Això és el que 

s’ha fet del que demanàvem. És immoral el que surtis del barri, i et piquin el cotxe perquè 

estàs passant per una zona peatonal, que és el passeig. Perquè no hi ha semàfor. A què juguem 

a aquestes reunions? A dir coses molt maques i després aquí res de res? Que et piquin amb el 

cotxe com si tu fossis l’incívic. I ja no parlem dels autobusos. Això és un tema que al final de 

l’estiu demanem un informe amb els problemes que ha presentat els veïns.  

Teníem un port portuari, que ara és un port-ciutat el que no té sentit és que la ciutat es fiqui a 

determinar què hi ha al port, el que sí que té sentit és que port i ciutat treballin per decidir 

com fer la part del port que és port i ciutat. Sobre el bus no respondré perquè el que vull és 

arribar un dia i dir: Manoli, això està fet. Amb els coloms, ens passen dues coses: una és que hi 

ha una normativa europea que igual que no ens permet donar verí als nius de rates només els 

podem donar dispensadors de pinso esterilitzador. Una de les coses que es farà a la caseta de 
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fusta és que sigui un espai de joc infantil. Si teniu propostes en base a necessitats que hi hagi 

de parcs infantils, feu-les. Si considereu que hem de posar un parc infantil a la part del Passeig 

Marítim. 

Passeig Joan de Borbó, es va arreglar el paviment i es va tancar per prioritzar el vianant, però 

és cert que ho hauríem pogut fer d’una altra manera, el que deia al principi que he fet un repàs 

de les obres és que arreglarem el paviment d’altres zones de Joan de Borbó sense fer aquest 

tancament que s’ha fet a Balboa i Ginebra.  

La Regidora emplaça els veïns a veure’s al proper Consell de barri, després de l’estiu.  

 

Compromisos:  

• Taula Bertran Oriola amb presència d'AAVV.  

• Avaluar la part dels visualitzadors i fer retorn a proper CB. 

• Visualitzadors de dia i de nit. 

• Al proper Consell de barri, tractar Pla Urbanístic de Front Marítim (“les puntes”). 

• Seguiment Plaça de Llagut. 

• Sessió de neteja: possibilitat de fer una sessió específica. 
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