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Consell de Barri del Poblenou 

Assumpte  Resum d’acords del Consell de Barri del Poblenou  

Lloc Escola Pere IV. Carrer Bilbao 103 

Data – Hora 20 de març de 2017, a les 19 h (s’inicia la sessió a les 19:15 h) 

Assistents Josep M. Montaner President 

Marc Andreu Conseller Tècnic 

Carlota Falguera Consellera 

Silvia López Consellera 

Xavier Bañón Conseller 

Lourdes Arrando Consellera 

Genis Boadella Conseller 

Ainoa Ruiz Consellera 

Javier Heredero Conseller 

Ramon Sabate Conseller 

Josep Garcia Puga Gerent 

Iria García Labandeira Directora de Serveis a les 
Persones i al Territori 

Rosa  Saiz Tècnica de Barri 

Entitats Montse Pocurull Coordinadora d’entitats 
Poblenou 

Pau Gil Coordinadora d’entitats 
Poblenou 

Amador Pisabano AVV Poblenou  

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 291 89 37 
lameva.barcelona.cat/santmarti 
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Laura Catalan ACR Poblenou 

Jordi Gonzalez ACR Poblenou 

Ana Rodríguez Elias Ampa Mar Bella 

Julia Bueno  Ampa Mar Bella 

Joaquim Pruna  Athletic Poblenou 

Juan Jose Savayeli  Passatge Saladrigas 

Patricia  Sarrias Ampa Pere IV 

Jose Antonio Torror Colla del Drac Poblenou 

Nombre de ciutadans a títol individual: 50 persones 

Ordre del dia:  

1. Nou Servei de Convivència i Espai Públic. 

2. Renovació de membres del Consell Ciutadà i la Comissió de Seguiment del 

Districte  

3. Nou curs escolar 2017-2018 al barri del Poblenou 

4. Ordenació singular de les terrasses de la rambla del Poblenou 

5. Tema sobrevingut: informar del esdeveniment del Carrer Llull 155 

6. Precs i preguntes 

La sessió del Consell s’inicia pendent que arribin el regidor i el conseller tècnic i el 

gerent del Districte ja que per raons d’urgència, arrel dels fets sobrevinguts al carrer 

Llull a la darrera setmana, es troben en una reunió amb els afectats d’aquest incident. 

Així mateix  la consellera informa que aquest serà un punt en l’ordre del dia del Consell, 

els esdeveniments sobrevinguts al carrer LLull. 

1. Presentació del Servei de Prevenció i Convivència al Barri del Poblenou 

La presentació la fa la directora de Serveis a les Persones i Territori, l’Íria García 

conjuntament amb el coordinador del servei, el Guillem Peña. 



 

 

Pàg: 3 

La directora inicia l’exposició explicant que el Servei de Prevenció i Convivència al 

Districte de Sant Martí ja fa cinc anys que treballa als barris del Besòs i el Maresme i de 

Sant Martí de Provençals, i enguany s’incorpora un nou equip de tres al barris del 

Poblenou. sent un total de 13 persones coordinades pel Guillem Peña. 

Continua presentant el Guillem explicant  la missió que és treballar per la convivència i 

la cohesió social. Exerceixen les seves funcions com a mediadors a l’espai públic, 

abordant temes com el joc de pilota, el consum de tòxics, l’ús abusiu de les activitats a 

la via pública, la tinença responsable d’animals de companyia, molèsties d’oci nocturn, 

manteniment de parcs i jardins. I com a mediadors a les comunitats de veïns que 

tinguin els seus òrgans de govern constituïts i que tinguin decisió. Al 2016 van 

intervenir en 58 espais, 8 rutes cíviques (amb el suport dels agents cívics), 150 

comunitats intervingudes i 402 comunitats diagnosticades. 

23 projectes sobre processos consultius i participatius, espais de convivència i oci 

nocturn / adolescents / ... 

Línies de treball 2017 

Al barri del Poblenou hi ha dos professionals assignats per aquest servei que tractaran 

el tema: joves i consum / Dones i espai públic / prevenció / conductes masclistes / 

interculturalitat / Intereligiositat. Es podrà contactar amb el servei mitjançant l’OAC / 

IRIS / Contacte directe / el tècnic de barri i l’e-mail. 

S’obre el torn de preguntes: 

 El Sr José del passatge Can Saladrigas s’identifica com un veí voldria saber en 

què consisteix el seu treball. 

 La Montse Milà com a membre de l’AVV del Poblenou demana que s’expliqui 

una mica més el treball del SP, demana un explicació més concreta. 

Tant la directora com el coordinador del SP expliquen situacions més concretes que es 

poden trobar en el treball dels equips de SP que sobretot treballen amb eines 

socioeducatives. La consellera explica que el mètode del SP permet el treball conjunt. 
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Policia comunitària al Districte de Sant Martí. La Neus i l’Esteve agents de la policia 

Local del Districte, expliquen en què consisteix. La Policia Comunitària la integren 15 

persones. Les demandes es fan de reacció, segons trucada al 112, intervencions d’ofici 

i contactes amb la comunitat: xerrades /anàlisi de dades i IRIS. Hi ha un seguiment del 

servei de vigilància als espais públics, elaboració de punts conflictius... Respecte a les 

tasques de proximitat hi ha un contacte actiu amb les escoles. Pel que fa a les 

intervencions al 2016 van haver-hi 1200 contactes amb entitats i associacions.  

La Neus insisteix en la necessitat que el veïns participin en aquets procés; és a dir, que 

es comuniquin amb la Guàrdia Urbana de manera directa. La Neus reconeix que els 

veïns tenen la funció de ser els “ulls” del barri. Per això és tant important la seva 

col·laboració. 

S’obre un torn de paraules  

 El Sr. José del Passatge Saladrigas demana que es faci més atenció quan ells 

criden a la Guàrdia Urbana respecte a les incidències al carrer tipus “botellot” o les 

incidències que hi ha amb el ciclistes que, segons el veí, van a la seva i no 

respecten als vianants. 

 El Cèsar veí del Poblenou i professor de l’institut Quatre Cantons fa una intervenció 

per defensar l’ús de la bicicleta en contraposició d’altres participacions. Demana 

quina és la feina de la GU en concret i que sigui més preventiva. 

 El Sr. Francisco, que s’identifica com un veí de la rambla demana que s’actuï de 

manera més contundent en determinats casos d’incidents. 

Tant la Neus com l’Esteve responen que la seva és sobretot una feina de tipus 

comunitària i que necessiten la col·laboració del veïns per fer front a totes aquestes 

situacions. 

2. S’explica el procés de renovació del consell ciutadà del Districte 

La consellera explica que és un òrgan de consulta format per representats municipals, 

entitats i persones a títol personal i es reuneix un cop a l’any. Per tot això s’està 

replantejant la renovació d’aquest òrgan i una reforma de les normes i dels òrgans de 
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participació. S’obrirà un procés de renovació on les entitats del districte poden participar 

i el procés serà obert. 

3. Nou curs escolar2017-2018 

En aquest moments ja són presents a la sessió del Consell en Marc Andreu, conseller 

tècnic, en Josep Garcia Puga, gerent del Districte i el Sr Josep Muntaner, regidor del 

Districte. 

La Carlota Falgueras com a consellera d’educació inicia el punt explicant l’estat actual 

de les escoles de primària al barri del Poblenou, sobretot l’ampliació de l’escola Mar 

Bella i la nova escola Flor de Maig. Per altre costat l’ampliació de l’escola Mar Bella en 

l’edifici que es construirà al solars de la plaça Bernat Calbó, fa esment a tot el procés 

participatiu respecte als usos d’aquest espai. 

El conseller tècnic explica la situació respecte a la secundària. El segon institut del barri 

del Poblenou entrarà en funcionament uns mesos més tard del que s’havia previst. 

D’aquesta manera, de cara al proper curs tindrem al barri del Poblenou: 

1. l’institut Maria Espinal en mòduls prefabricats 

2. Segon institut que es començarà a meitat del curs 2017-2018 i per tant no 

estarà disponible fins al proper curs 2018-2019. 

Torn de paraules: 

 Una mare d’una escola demana explicacions perquè que continuem amb “bolets”, 

respecte a les escoles, donat que no s’ha fet planificació i que ens aquests 

moments el barri del Poblenou faltes places escolars i que això es veia venir. 

 Una altre mare d’escola demana respecte a les obres d’ampliació de l’escola Mar 

Bella que hi havia una primera proposta consensuada amb el pares i que ara 

sembla que això s’ha canviat i que la connexió amb l’actual edifici no està 

garantida. 
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 El Sr. Amador de l’AVV Poblenou i com a representant de la plataforma per 

l’educació del Poblenou demana si es respectarà la proposta inicial dels 4 grups a 

l’institut Maria Espinal. 

Respostes: 

La Carlota Falgueras explica que no ha canviat la idea inicial de l’Ajuntament respecte 

a la compra i ús de l’església Bernat Calbó. El Marc Andreu aclareix que no hi cap 

canvi respecte al tema de l’edifici i que en tot cas els possibles canvis els hem de situar 

dins de les necessitats de la constructora, i que en aquest tema l’Ajuntament té molt 

poca cosa a dir. El conseller  considera que la connectivitat està garantida. Respecte a 

la demanda d’aules del nou institut el conseller explica que s’oferiran els 4 grups com 

s’havia planificat en un primer moment.  

4. Ordenació Singular de les terrasses de la rambla del Poblenou 

El conseller tècnic explica que el Districte va aprovar l’ordenança “Singular de la rambla 

del Poblenou”. Això implica que després de Setmana Santa tindrem una reunió sobretot 

per aclarir els efectes més pràctics i operatius. 

El gerent Josep Garcia Puga explica com ha anat el procés, a finals de 2016 va ser 

aprovada aquesta ordenació singular. I que a 31 de desembre s’han rebut 54 

sol·licituds per a vetlladors a la rambla del Poblenou. Explica que a la Rambla hi ha dos 

trams:  

1. la part compresa entre el carrer  Pere IV fins al carrer Perú 

2. el tram del carrer Pere IV al carrer Taulat a tocar del carrer Fernando Poo. 

L’ordenança estableix un màxim de 12 taules per activitat i com a màxim 40 taules cada 

100 metres. S’ha fet una primera distribució i per tal de fer un seguiment acurat hi haurà 

una comissió o taula de seguiment. L’Associació de restauradors de la Rambla està en 

desacord amb el procés i no participarà en aquesta taula de seguiment. 
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El gerent explica que en els trams més densificats que podrem obrir vetlladors només a 

la banda Besòs. La proposta és reunir-nos amb el Gremi de Restauradors i comunicar 

el nombre total de taules. Hi haurà 4 setmanes de termini per fer al·legacions. 

S’obre un torn de paraules. 

 La Tere Moreno de l’establiment “Tio Ché” lamenta que establiments tan 

centenaris com el seu per raons d’aquest ordenació es vegin privats dels espais 

habituals. 

 El Sr. Mainer de Fem Rambla creu que no s’ha escoltat als veïns i que la rambla 

quedarà només per als turistes. 

El gerent explica que efectivament només hi haurà terrasses a la via central de la 

rambla i que els carrers i cantonades perpendiculars no tindran llicència per instal·lar 

terrasses. 

5.  Fets sobrevinguts del carrer Llull 155. 

El regidor informa que aquest ha estat un dels motius del retard ja que ha coincidit en el 

temps amb reunió convocada amb els veïns afectats pels esdeveniments del carrer 

Llull. Explica que l’esdeveniment ha consistit en un esfondrament que s’ha detectat per 

unes obres en els baixos del l’immoble del número 155. Explica que es van desallotjar 

tres immobles per seguretat i precaució i que s’ha donat allotjament a totes les 

persones que ho necessitessin. A l’actualitat només roman buit el numero 155 a 

l’espera del que dictaminen els tècnics. L’Ajuntament ha buscat els serveis d’un tècnic 

estructuralista que donarà la seva opinió respecte a la situació. 

 El Sr. José del passatge Saladrigas comunica que aquesta és una zona fràgil del 

subsòl que ja s’anomena Llacuna i que les obres dels hotels han tingut la culpa 

d’aquest esfondrament. 

 Un veí que no s’identifica dona les gracies al regidor ja que ell personalment li va 

donar resposta a la seva anterior petició  de tipus personal 
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6. Precs i preguntes 

 Un altre veí que no s’identifica demana que el barri per culpa d’haver eliminat un 

bus s’està convertint en un gueto i quina resposta pensen donar. 

Se li respon que respecte a l’autobús que s’ha retirat hi ha un servei de bus gratuït per 

anar de l’Hospital del Mar a l’Esperança mentre no es cobreixi tota la línia ortogonal. 

Es dona per tancat el consell de barri a les 21.30 h. 

Rosa Saiz 

Secretària del Consell de Barri del Poblenou 

Barcelona, 13 de març de 2017 


